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10-procentowa obni Ŝka wynagrodze ń, redukcja zatrudnienia, płatne parkingi i ogranicz enie 
przyj ęć pacjentów (do limitu narzuconego przez NFZ). Tak S amodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki w Zamo ściu chce walczy ć z kryzysem. 
 

Opracowany został cały pakiet działań antykryzysowych - informuje Ryszard Pankiewicz, rzecznik 
szpitala „papieskiego” w Zamościu. - Spodziewamy się, Ŝe w najbliŜszych miesiącach sytuacja 
finansowa szpitala moŜe się pogorszyć, głównie na skutek mniejszych wpływów z Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Chcemy być na to przygotowani i zabezpieczyć moŜliwość leczenia pacjentów na 
tym samym poziomie co obecnie.  
 
Po pensji  
Jak podkreśla rzecznik szpitala, większość działań z pakietu antykryzysowego zostałaby 
uruchomiona, gdyby rzeczywiście wpływające do NFZ składki znacznie zmniejszyły się, a tym samym 
zagroŜone byłoby sfinansowanie tegorocznego kontraktu szpitala i tych na kolejne lata. Jak 
poinformował nas rzecznik, na koniec lutego zadłuŜenie wymagalne (które „na juŜ” jest do zapłaty) 
szpitala „papieskiego” wynosiło ok. 16 mln zł. Natomiast całkowite zadłuŜenie na koniec 2008 roku to 
aŜ 43 mln zł. Dlatego dyrekcja nie chce dopuścić, by ten dług się powiększał. 
Jeszcze na początku roku zawieszono do odwołania porozumienia o podwyŜkach wywalczonych w 
czasie strajków lekarzy i pielęgniarek. Dyrektor chce pójść dalej. W ramach szukania oszczędności 
obcięte mają być płace całej załogi - o 10 procent. W związku z tym wszyscy pracownicy musieliby 
otrzymać wypowiedzenie warunków pracy, w którym określone będzie ich nowe, niŜsze 
wynagrodzenie. Nieprzyjęcie nowych warunków skutkuje zwolnieniem. Oczywiście pracownicy będą 
mogli odwołać się do sądu pracy. Płace miałyby zostać zmniejszone od 1 lipca br.  
O większości z tych pomysłów pracownicy szpitala dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu. Związki 
zawodowe na razie są przeciwne - przynajmniej jeŜeli chodzi o cięcie płac.  
- Prowadzimy negocjacje z dyrektorem - mówi Alicja Korzeniowska, przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu. - Nie zgadzamy się na 
obniŜki płac. AŜ tak źle nie jest w naszym szpitalu, oszczędności trzeba szukać gdzie indziej. Zdaniem 
większości pracowników, dobrym posunięciem jest np. wprowadzenie opłat za parkowanie obok 
szpitala. 
 
Mniej lekarzy, mniej pacjentów   
Na tym jednak nie koniec planowanych oszczędności. 
- Od marca została wprowadzona blokada zatrudnienia - mówi Ryszard Pankiewicz. - Nie będziemy 
przyjmowali do pracy, nie będą równieŜ przedłuŜane umowy o pracę zawarte na czas określony. 
Chyba, Ŝe dana osoba będzie naprawdę niezbędna w szpitalu. Kolejne oszczędności ma przynieść 
zmniejszenie liczby stanowisk zastępców róŜnych komórek administracyjnych, np. zastępców 
ordynatorów oddziałów. Na niektórych oddziałach zostałyby teŜ zlikwidowane dyŜury lekarskie lub 
lekarze mieliby dyŜury na dwóch oddziałach. Oczywiście pod warunkiem, Ŝe nie przyniesie to szkody 
pacjentom. Ostateczne decyzje nie zapadły.  
Zmniejszenie liczby dyŜurujących lekarzy moŜe juŜ budzić pewne obawy pacjentów. Jeszcze gorzej 
moŜe być, jeŜeli szpital zechce ograniczyć liczbę przyjęć chorych, dostosowując się do limitu 
wyznaczonego przez kontrakt z NFZ. 
- W II półroczu 2008 roku wykonaliśmy ponad kontrakt świadczenia o wartości ok. 13 mln zł. Do tej 
pory nie otrzymaliśmy za to od NFZ pieniędzy. Nie wiemy nawet czy, kiedy i ile NFZ nam zapłaci. 
Tymczasem w ciągu dwóch miesięcy 2009 roku przekroczyliśmy wartość kontraktu o 4 mln zł. JeŜeli 
NFZ dalej nie będzie nam płacił za ponadplanowe świadczenia, to szpital będzie popadał w długi. 
Dlatego, o ile będzie moŜna, zaczniemy ograniczać przyjęcia pacjentów do obowiązującej nas umowy 
z NFZ - mówi Ryszard Pankiewicz. 
To oznacza, Ŝe kolejki do szpitalnych łóŜek jeszcze bardziej się wydłuŜą. A pacjenci, których stan 
zdrowia nie będzie zagraŜał Ŝyciu, będą odprawiani do domu tylko dlatego, Ŝe dany oddział wykonał 
juŜ limit narzucony przez NFZ. 
- Nie wyobraŜam sobie takiej sytuacji - oburza się jeden z lekarzy pracujących w szpitalu „papieskim”. 
- Na oddziale będą stały wolne łóŜka, a my będziemy wysyłać do domu chorych?  
Jak się dowiedzieliśmy, dyrektor szpitala rozwaŜa teŜ zlecenie sprzątania w szpitalu, prowadzenia 
laboratorium i szpitalnej kuchni firmom z zewnątrz. 
- Zastanawiamy się, czy takie rozwiązania przyniosą szpitalowi korzyści - tłumaczy Ryszard 
Pankiewicz. 



 
Płatne parkingi  
Wiadomo juŜ, Ŝe w niedługim czasie parkingi wokół szpitala będą płatne. Trwa właśnie przetarg na ich 
dzierŜawę. Szpital chce oddać na 5 lat prywatnemu przedsiębiorcy ulice i parkingi o łącznej 
powierzchni blisko 3,5 ha - praktycznie wszystkie (zostawi sobie niewielki parking na ok. 30 aut). 
Zwycięzca przetargu zorganizuje na tym terenie płatny parking. Wokół szpitala pojawią się szlabany. 
Prawdopodobnie juŜ 1 czerwca.  
- DzierŜawa przyniesie dodatkowy dochód, będziemy mieli środki chociaŜby na zapłatę podatku od 
nieruchomości - twierdzi Pankiewicz. - A to są całkiem spore kwoty - do tej pory płaciliśmy miastu ok. 
400 tys. zł rocznie. Ostatnio otrzymaliśmy z magistratu pismo, z którego wynika, Ŝe kwota podatku 
moŜe wzrosnąć nawet do 800 tys. zł.  
Rzecznik dodaje, Ŝe pod szpital kaŜdy będzie mógł wjechać np. by podwieźć czy odebrać chorego. 
Trzeba będzie płacić, jeŜeli samochód na szpitalnym terenie będzie stał dłuŜej niŜ np. 15 minut. Wjazd 
i wyjazd ma być rejestrowany przez system elektroniczny. Pracownicy za parkowanie mają płacić 
miesięczny abonament, nie więcej niŜ 10 zł. 
 
Ile zarabiaj ą ? 
Jak poinformował Ryszard Pankiewicz, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego im. PapieŜa Jana 
Pawła II, na koniec lutego br. w szpitalu zatrudnionych było na stanowiskach medycznych 1 181 osób, 
a na niemedycznych - 284 osoby. 
Pensja zasadnicza lekarza z II stopniem specjalizacji lub ze specjalizacją uzyskaną według nowych 
zasad wynosi 5 000 zł brutto. Lekarze z I stopniem specjalizacji lub po dwóch latach specjalizacji 
według nowych zasad zarabiają 3 900 zł brutto, lekarze bez specjalizacji - 3 000 zł brutto.  
Pielęgniarki ze staŜem pracy do 2 lat zarabiają 1 825 zł brutto, 2-5 lat pracy – 2 130 zł, 5-10 lat –        
2 353 zł, 10-20 lat pracy – 2 657 zł. Pielęgniarka ze staŜem powyŜej 20 lat pracy otrzymuje 2 962 zł 
brutto płacy zasadniczej. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników niemedycznych (administracyjni, 
techniczni, ekonomiczni) wynoszą od 1 276 do 2 695 zł.  
Do tych płac dochodzą róŜne dodatki, np. za pracę nocną, wysługę lat. Lekarze dorabiają do pensji 
biorąc dyŜury nocne i świąteczne. Często w ten sposób podwajają swoje wynagrodzenie. 
 
Zygmunt Nosal 


