
Personel szpitala dziękuje Pani Poseł za szybką odpowiedź i zainteresowanie. Czekamy zatem na oficjalne 
przedstawienie strony na telekonferencji i w prasie. Do tej pory tylko Pani Poseł odpowiedziała na nasze pismo. Dobrego 
wieczoru .  

 

Dnia 18 kwietnia 2020 19:21 Gabriela Lenartowicz <Gabriela.Lenartowicz@sejm.pl> napisał(a): 

W załączeniu raz jeszcze, bo wydaje się że poszło bez załączników, gl 
 

Szanowni Państwo, 
Dziękuję za korespondencję i zaufanie. 
Pozostaję nieustannie i z pełnym przekonaniem po Waszej stronie, czemu 
wielokrotnie dałam już wyraz, także w Sejmie, głosując a też uczestnicząc 
w przygotowaniu odpowiednich projektów ustaw i poprawek  do budżetu 
czy do tzw tarczy antykoronawirusowej.  
Te projekty umożliwiłyby odpowiednie finansowanie Waszej pracy (1%PKB 
na służbę zdrowia, w tym na specjalne wynagrodzenia i ubezpieczenia oraz 
20 mld z UE na sprzęt ) oraz stosowne zabezpieczenie ( sprzęt ochrony 
osobistej i obowiązkowe cotygodniowe testy dla personelu medycznego) 
 
Niestety, posłowie opcji obecnie rządzącej odrzucili tę możliwość. W tym 
także wszyscy posłowie PiS z naszego okręgu, którzy sami widać  nie 
mając  problemów z dostępem do testów i odpowiedniej opieki medycznej 
nie mają wystarczającej przyzwoitości, by pomyśleć o zwykłych ludziach. 
To m.in. Bolesław Piecha lekarz i były wiceminister zdrowia z Rybnika a z 
naszego miasta Michał Woś, obecny członek rządu, który sam doświadczył 
choroby!  
Na polu walki pozostaje  więc obywatelska samopomoc i coraz bardziej 
bezradny, bo bez pieniędzy, samorząd.  
W Waszej konkretnie sprawie zwracałam się też bezpośrednio do Ministra 
Zdrowia i do Starosty (w załączeniu odpowiednie pisma) W tym drugim 
przypadku dane o które prosiłam miały posłużyć prawnemu 
wyegzekwowaniu odpowiedniego wsparcia dla Szpitala od administracji 
rządowej. 
Niestety do dziś nie uzyskałam odpowiedzi. Korzystając jednak z uprawnień 
posła RP będę się z całą mocą domagać odpowiedzi i ją egzekwować! To 
istotne, bo to kwestia ew. przyszłego pociągnięcia do odpowiedzialności za 
zaniechania i zaniedbania prawem przypisanych obowiązków, jeśli takie 
miały miejsce.  
Jedyne pismo, które zwrotnie otrzymałam jest od dyrektora szpitala ale 
niestety  na miano odpowiedzi nie zasługuje. Ilustruje tylko lekceważący 
stosunek, nieważne, że do Posła na Sejm, który chce pomóc ale do 
obywateli i ich prawa do informacji. O trosce o personel nie wspomnę. 
 
Co do Państwa sytuacji i postulatów podpisuję się pod nimi obydwiema 
rękami! 
 Są oczywiste, logiczne i uczciwe!  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fb1ac26c-a5137b80-fb193784-ac1f6bd3f2ae-5a413fba63de4ca6&q=1&e=5cb2903c-0975-4a7a-8bf4-e87e57d76ffd&u=http%3A%2F%2Fm.in%2F


I nie chodzi tu o Waszą osobistą i Waszych rodzin sytuację - tu chodzi o 
nas wszystkich!  
Co szósty zakażony koronawirusem w Polsce to pracownik służby zdrowia!  
W tym tempie niedługo nie będzie nas miał kto ratować i to nie tylko od 
pandemii. Pozostałe schorzenia przecież nie zniknęły.   
Ani Wasz heroizm,  ani brawa polityków , którzy wzięli władzę więc 
odpowiadają za bezpieczeństwo obywateli, tego nie  rozwiążą! Potrzebne 
są konkrety! 
W ramach możliwości i uprawnień poselskich  będę w dalszym ciągu o nie 
walczyć! Bo to jest teraz najpilniejszy i najważniejszy nasz 
wspólny  społeczny interes. 
 
Pragnę też poinformować, że w związku z tym, że Państwa pismo ma 
charakter listu otwartego, publikowanego także w mediach, swoje oficjalne 
stanowisko przedstawię na poniedziałkowej telekonferencji prasowej a 
także w formie pisemnej, w postaci poselskiej interpelacji, przedłożę 
wszystkim adresatom Waszego apelu oraz Premierowi i Ministrowi Zdrowia. 
 
Pozdrawiam serdecznie 
Gabriela Lenartowicz 
Posłanka na Sejm RP 
 

 

Z maila od starosty, który przekazaliśmy raciborskim medykom 

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przesyłam stanowisko, które po m.in. moich rozmowach zostało mi 

przekazane od Starosty. Nie zmienia to oczywiście moich dalszych starań i 

monitów w agendach rządowych zobowiązanych do zapewnienia godnych 

warunków bezpieczeństwa pracy i płacy całego personelu medycznego 

zaangażowanego w walkę z Covid 19. 

Pozdrawiam serdecznie 
Gabriela Lenartowicz 

Wysłane z iPada 

 
Początek przekazywanej wiadomości: 

Od: Sylwia Sitarz <media@powiatraciborski.pl> 

Data: 21 kwietnia 2020 12:08:21 CEST 

Do: gabriela.lenartowicz@sejm.pl 



Temat: stanowisko starosty raciborskiego w sprawie oczekiwań płacowych 

służb medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

Szanowana Pani Poseł, 

Poniżej przekazuję stanowisko starosty raciborskiego w sprawie oczekiwań płacowych służb 

medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Jednocześnie informuję iż zostało ono w dniu dzisijszym zamieszczone na stronie 

internetowej powiatu, w mediach społecznościowych 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, iż w odpowiedzi na oczekiwania płacowe służb 

medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu, starosta raciborski działający w 

porozumieniu z dyrektorem szpitala podkreśla, że widzi potrzebę gratyfikacji finansowej 

pracowników służb medycznych w/w szpitala. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji z jaką ostatnio przyszło Nam wszystkim się 

mierzyć. Szczególnie służby medyczne, których praca w nowych warunkach wynikających z 

pandemii koronawirusa, okazuje się bardzo wyczerpująca i stresująca, wymagają 

szczególnego wsparcia. Ponad to, wynikające z tego faktu braki kadrowe powodują 

dodatkowe obciążenie i pracę ponad normatywny czas pracy. W związku z powyższym, 

podjęto działania mające na celu docenienie pracy tej najbardziej narażonej na zachorowanie 

na COVID 19 grupy zawodowej. Postanowiono o przyznaniu z środków covidowych, 

wnioskowanych premii. Zgodnie z ustaleniami w przeliczeniu za każdy przepracowany etat 

lekarz otrzyma dodatkowe 4 tys. zł,  pielęgniarka, położna oraz ratownik medyczny 2 tys. zł, 

natomiast pozostali pracownicy 1 tys. zł. 

Tym samym starosta Grzegorz Swoboda wraz z Zarządem Powiatu oraz Dyrekcją Szpitala 

Rejonowego im. J. Rostka w Raciborzu,  składa wyrazy uznania oraz podziękowania za pełną 

poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza w tak trudnym momencie w jakim 

się teraz znajdujemy. Dziękuje pracownikom Szpitala Rejonowego w Raciborzu, za 

zaangażowanie oraz codzienny wysiłek w wykonywaniu tak ważnej i potrzebnej dla Nas 

wszystkich pracy. 

  

 


