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Sytuacja w budŜetówce zaczyna być naprawdę gorąca. Wbrew pozorom to dobry moment 

na trudne, niezbędne reformy. 

 

Tak napiętej sytuacji nie było od lat. Do protestujących od miesięcy lekarzy, pielęgniarek, 
nauczycieli i górników w ostatnich dniach dołączyli celnicy. Strajkiem zaczęli grozić 
prokuratorzy. Czego się domagają? Oczywiście głównie pieniędzy. Lekarze specjaliści chcą 
zarabiać 7,5 tys. zł brutto, medycy bez specjalizacji — 5 tys. zł. Pielęgniarki Ŝądają 
podniesienia pensji do poziomu średniej krajowej (niespełna 2,7 tys. zł brutto) dla 
początkujących i podwyŜek dla pozostałych. Nauczyciele oczekują wzrostu płac o 600 zł dla 
staŜystów i o 1,1 tys. zł dla najbardziej doświadczonych. Celnicy chcą natomiast podwyŜki 
o 1,5 tys. zł. 

Stać nas na to? Tak! — twierdzą eksperci. Pod warunkiem Ŝe wprowadzimy reformy w kaŜdej 
z tych branŜ. A — paradoksalnie — dokonywanie zmian systemowych — szczególnie tych 
najbardziej niepopularnych — moŜe się udać właśnie teraz, kiedy determinacja strajkujących 
jest na granicy wytrzymałości. Jeśli zgoda na podwyŜki uzaleŜniona będzie od reform, to 
przełknięcie przez zainteresowane grupy odebrania przywilejów (obciąŜających finanse 
publiczne i całą gospodarkę) będzie łatwiejsze. Wszystko zaleŜy jednak od zdolności 
negocjacyjnych rządu i przygotowania odpowiedniej strategii do rozmów. 
 
Przekształcenie to nie prywatyzacja 
Krzysztof Tuczapski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. 
 
- Zrzucanie odpowiedzialności za wprowadzanie podwyŜek na dyrektorów szpitali jest 
błędem — to problem systemowy. Pieniędzy w słuŜbie zdrowia jest duŜo, najwięcej od lat, 
brak tylko ich dobrego wykorzystania. Dlatego radzę rządowi podąŜać ścieŜką wytyczoną   
w expose. PodwyŜki są moŜliwe do sfinansowania tylko wówczas, kiedy w kaŜdym z 
zadłuŜonych szpitali dokona się gruntownej restrukturyzacji, a najlepszym sposobem jej 
przeprowadzenia jest przekształcenie ich w spółki prawa handlowego. Tą drogą poszło juŜ 
61 jednostek — z bardzo dobrym skutkiem. Zmiana formy własnościowej szpitala w 
naturalny sposób powoduje jego reorganizację i uszczelnienie finansów, tu są duŜe 
rezerwy. Restrukturyzacja musi się dokonać na dwóch poziomach. Pierwszy to mentalność 
załogi — pracownik niepublicznego szpitala identyfikuje się z nim, wie, Ŝe działając wbrew 
jego interesowi, działa przeciwko sobie. Drugi poziom to organizacja pracy —prezes 
menedŜer potrafi tak ustawić zadania, aby efektywniej wykorzystać personel, sprzęt            
i powierzchnię.  
Przekształcenie własnościowe szpitali jest jednak tematem wraŜliwym społecznie. Rząd 
musi stale tłumaczyć, Ŝe nie jest to Ŝadna prywatyzacja. W moim szpitalu (od pierwszego 
roku działania przynosi dodatni wynik finansowy) pacjenci leczą się na tych samych 
zasadach, co w publicznej słuŜbie zdrowia. 
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