
Rząd bardzo liczy na poparcie samorządowców dla wariantu B       
– Rynek Zdrowia, 10 lutego 2009 r. 

Rząd poszukuje sojuszników dla realizacji swego programu przekształceń szpitali według wariantu 

B. - Determinacji na pewno nam nie zabraknie. A raz podjęta decyzja, Ŝe naleŜy z tym zrobić 

porządek, choćby to nie wiem jak bolało, szczególnie ministra zdrowia, zostanie utrzymana - 

zapewniała minister Ewa Kopacz podczas niedawnej II Ogólnopolskiej Konferencji Niepublicznych 

Szpitali Samorządowych w Dobieszkowie, informując, Ŝe szczegóły programu premier ogłosi 17 

lutego. Czas i miejsce, w jakim przekazała tę wiadomość zapewne nie były przypadkowe. Minister 

zdrowia wskazała bowiem środowisko, na pomoc którego szczególnie liczy w realizacji planu B: 

samorządy i szefów szpitali od lat działających w formie spółek prawa handlowego.  

Reforma struktur własnościowych w ochronie zdrowia jest według rządu konieczna, bo zadłuŜenie szpitali 
publicznych znowu narasta i nie sposób poradzić sobie z tą nawracającą przypadłością naszego zdrowotnego 
systemu bez przekształceń nieefektywnie zarządzanych SP ZOZ-ów. – Wiele SP ZOZ-ów jest dobrze zarządzanych, 
ale i sporo takich placówek, które zadłuŜają się głównie z powodu braku decyzyjności dyrektorów i niejasno 
określonej odpowiedzialności zarządzających – diagnozuje jedną z przyczyn takiego stanu Krzysztof Tuczapski, 
wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych i prezes Zamojskiego 
Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

Jak ominąć rafy 

Szpitale niepubliczne raczej nie mają takich problemów. To do zarządów tych jednostek zwracała się i przede 
wszystkim na ich wsparcie w przekształceniach liczy minister Ewa Kopacz. – Przeszliście trudną drogę 
przekształceń, wiecie jak ominąć rafy. Wiem, Ŝe jesteście otwarci i gotowi udzielić rad tym samorządom, które 
chcą skorzystać z waszej pomocy – mówiła w Dobieszkowie. 

Dzisiaj OSNSS zrzesza około 50 szpitali – powiatowe, ale i jeden wojewódzki w Puszczykowie koło Poznania. Za 
Stowarzyszeniem stoi 9 lat doświadczeń zdobytych podczas trudnej i kwestionowanej nierzadko drogi 
przekształceń w spółki prawa handlowego. Prezes Stowarzyszenia, Renata JaŜdŜ-Zaleska (zarazem prezes spółki 
prowadzącej niepubliczny, samorządowy szpital w Kluczborku) przyznaje, Ŝe droga jaką tuŜ po roku 2000 brnęły 
szpitale od SP ZOZ-ów do NZOZ-ów była „kolczasta”. – Mieliśmy problemy w sądach i dzisiaj juŜ wiemy, w jaki 
sposób, transparentnie dla wszystkich przeprowadzać takie przekształcenia – tłumaczy. 

Dodaje: – Orzecznictwo sądów w sprawie przekształceń SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego, których 
właścicielem jest samorząd brzmi jednoznaczne: samorządy mogą przekształcać szpitale w spółki prawa 
handlowego, bo realizują w ten sposób zadania własne, do których zostały powołane. 

Zaczęło się w Ełku 

Pierwszym szpitalem, który został przekształcony w spółkę prawa handlowego w 2000 r. było Mazurskie Centrum 
Zdrowia w Ełku. Pełni funkcję szpitala powiatowego, którego 100-procentowym właścicielem pozostaje miasto. 
Potem dołączyły następne. Najmłodsze szpitale – spółki z o.o., które pojawiły się w tym roku, lub w ostatnich 
miesiącach minionego to m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach, Szpital w Knurowie, Powiatowe 
Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim, Szpital Powiatowy w Szczecinku, Krapkowickie Centrum Zdrowia. 

Przekształceniom szpitali w spółki towarzyszą obawy pacjentów. – Pacjentów udało się skutecznie przestraszyć 
wmawiając im, Ŝe w szpitalach niepublicznych będą musieli płacić za leczenie, a to nieprawda – raz jeszcze 
podkreśliła Ewa Kopacz. 

W kolejce do spółki 

Jak wynika z informacji prezentowanych podczas konferencji w Dobieszkowie w trakcie przekształceń jest 19 
szpitali.                                                                                                                                                              
Jaka ostatecznie będzie liczba placówek, które zostaną przekształcone, a ich dług zrestrukturyzowany według 
załoŜeń wariantu B, trudno prognozować. Przypomnijmy – rozmawiając z nami minister Ewa Kopacz powiedziała, 
Ŝe juŜ 57 kolejnych szpitali zgłosiło chęć przekształcenia w spółki prawa handlowego. Rządowy program „Ratunek 
dla szpitali” jest zaplanowany na 2 lata. 



Minister Ewa Kopacz wierzy, Ŝe nowe szpitale skorzystają z doświadczeń SP ZOZ-ów przekształconych w spółki. –
 JuŜ zaczynają się wycieczki samorządowców i dyrektorów szpitali, którzy chcą się dowiedzieć u źródła jak 
przeprowadzać takie przekształcenia. W najbliŜszym czasie będę gościł cztery takie delegacje – powiedział nam 
Krzysztof Tuczapski. 
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Sześć szpitali do prywatyzacji 

Znamy listę placówek zdrowia zgłoszonych do przekształceń. Od lipca moŜemy być 
leczeni w spółkach prawa handlowego 

Sześć szpitali z Lubelszczyzny moŜe juŜ za kilka miesięcy funkcjonować jako spółki prawa 
handlowego. Marszałek województwa lubelskiego do programu przekształceń, przygotowywanego 
przez ministerstwo zdrowia, zgłosił trzy placówki z Lublina.                                                           
- Są to: Okręgowy Szpital Kolejowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej oraz 
szpital im. Jana BoŜego. Z regionu zaś placówki w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. 

- Bo są to najwaŜniejsze szpitale w naszym województwie. Chcemy, by funkcjonowały jak najlepiej. 

To główna przyczyna, dla której zostały zgłoszone do programu „Ratujmy polskie szpitale” - 

poinformował wczoraj Da-mian Miechowicz z biura prasowego marszałka.  

Ten program to tzw. plan B przekształcenia szpitali w spółki, który rząd postanowił wdroŜyć po 

tym, jak prezydent RP zawetował ustawy zdrowotne. Jego szczegóły minister zdrowia ma ogłosić 

17 lutego.                                                                                                                                         

Ale juŜ teraz wiadomo, Ŝe samorządy, które w tym roku zdecydują się przekształcić swoje szpitale 

w spółki prawa handlowego, mogą otrzymać pomoc finansową z budŜetu państwa na wyjście z 

długów. Rząd na ten cel zarezerwował 2,7 mld zł.                                                                                     

- I na to liczą władze województwa lubelskiego. Same nie są bowiem w stanie poradzić sobie z 

przejęciem szpitalnych zobowiązań. Obecnie placówka przy al. Kraśnickiej w Lublinie boryka się z 

ponad 100 mln zł długu, szpital w Chełmie ma 40 mln zł, w Zamościu - 39 mln zł, w Białej 

Podlaskiej - 22 mln zł, kolejowy w Lublinie - ok. 26 mln zł, a Jana BoŜego - ponad 16,5 mln zł. 

By skorzystać z pomocy państwa w uregulowaniu części tych zobowiązań placówki będą musiały 

jednak spełnić kilka warunków. Jakich? Chodzi m.in. o przygotowanie programu restrukturyzacji.  

Według Jacka Solarza, dyrektora szpitala im. Jana BoŜego w Lublinie, który od wielu miesięcy 

szykował firmę do przekształcenia w spółkę, ta zmiana wyjdzie placówkom na lepsze. Jego 

zdaniem, szpitale nie będą mogły się zadłuŜać, z drugiej strony poprawią jakość wykonywanych 

świadczeń i opieki nad chorym.                                                                                                               

- W jaki sposób? - W szpitalach spółkach pacjenci nadal będą leczeni w ramach kontraktu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. To będzie główne źródło finansowania. Zarobki lekarzy, 

pielęgniarek i pozostałego personelu będą zaleŜeć od pacjentów. To znaczy, czy będą oni chcieli się 

u nich leczyć. To powinno zmienić nastawienie personelu do chorych. Na korzyść oczywiście. 

Dyr. Solarz nie krył jednak, Ŝe przekształcenie w spółkę będzie niezwykle trudnym zadaniem: - 

Szpital nie będzie mógł sobie pozwolić na niegospodarność. Nowa sytuacja wymusi racjonalność w 

zatrudnieniu, ale takŜe w zuŜyciu leków czy materiałów opatrunkowych. Poza tym w kierowaniu na 

ba- dania, przy jednoczesnym zapewnieniu chorym wszystkiego, czego potrzebują - dodał dyrektor 

Solarz.  
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