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Ministerstwo Zdrowia przekaŜe Zamościowi blisko 8 mln zł. I to juŜ w październiku. – 
Będziemy wspierać finansowo te samorządy, które zdecydowały się na przekształcenie 
publicznych szpitali w spółki – oświadczył wiceminister Marek Haber podczas swojej 
wizyty w Zamościu 

 

 
 
Marek Haber przyjechał na zorganizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. obchody 5-lecia tej 
placówki. Uroczystości, połączone z Ogólnopolską Konferencją nt. „10-lecia zmian własnościowych szpitali 
samorządowych” odbyły się w piątek (18 września) w Ratuszu. Władze szpitalnej spółki liczyły na przybycie 
szefowej resortu zdrowia Ewy Kopacz, jednak pani minister do Zamościa nie dojechała. Zastąpił ją wiceminister 
Haber.  
- Proponowaliśmy przekształcenie wszystkich publicznych szpitali w spółki kapitałowe. Projekt upadł, bo nie udało 
się przekonać większości członków parlamentu, aby odrzucili prezydenckie weto. Pozostał tzw. plan B, który 
zakłada pomoc finansową tym organom załoŜycielskim, które zdecydowały się samodzielnie wykonać to zadanie 
– mówił Haber.  
Dodał, Ŝe jest spora szansa, aby jeszcze w tym miesiącu zostały podpisane umowy z samorządami ubiegającymi 
się o dotacje.  
- Zamojski szpital powinien dostać pieniądze juŜ w październiku – oznajmił.  
Póki co, wnioski o dofinansowanie złoŜyło w Ministerstwie Zdrowia jedenaście samorządów. Uczynili to takŜe 
gospodarze Hetmańskiego Grodu. Zrobili to w czerwcu tego roku. 
 
Spółka od 5 lat  
Zamojski szpital w spółkę ze 100 proc. udziałem miasta przekształcił się w 2004 roku. Dług sięgający blisko 25 
milionów złotych w całości przejął samorząd. Aby uporać się z tak duŜym obciąŜeniem dla budŜetu, władze 
miejskie postanowiły wyemitować obligacje. 
Zapewnienie wiceministra o przekazaniu Zamościowi 8-milionowej dotacji wyraźnie ucieszyło Krzysztofa 
Tuczapskiego, prezesa ZSzN oraz Iwonę Stopczyńską, wiceprezydenta miasta. 
- Informacja ta jest dla nas miłym zaskoczeniem – pani prezydent nie kryła zadowolenia. – Środki te w całości 
przeznaczymy na spłatę obligacji. Będzie to spore odciąŜenie naszego budŜetu. 
Jak zapewnił prezes Tuczapski, szpital jest obecnie w dobrej kondycji finansowej,  
- Nie mamy długów. Modernizujemy bazę, rozszerzamy zakres świadczeń zdrowotnych – wyliczał. 
2008 rok ZSzN zamknął zyskiem w wysokości blisko 800 tys. zł. W okresie ostatnich pięciu lat na remonty i 
inwestycje placówka wydała ok. 6 mln zł. Zakupiono nowe urządzenia medyczne, m.in. aparaty RTG, 
bronchofiberoskopy oraz gastrofiberoskopy. Powstały nowe oddziały, m.in. hematologia, jako drugi oddział w 
województwie lubelskim. Obecnie w ZSzN działa osiem oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz sześć 
specjalistycznych poradni. W szpitalu pracuje ponad 360 osób.  
 
Algorytm do zmiany  
Na obchody 5-lecia działalności władze szpitalnej spółki zaprosiły do Zamościa m.in. Renatę JaŜdŜ-Zaleską, 
szefową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych oraz Beatę Liberę-Małecką, 
posłankę PO, wiceprzewodniczącą sejmowej komisji zdrowia. W konferencji uczestniczyli ponadto dyrektorzy 
placówek medycznych z całej Polski, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz samorządowcy. 



Libera-Małecka mówiła m.in. o draŜliwym w ostatnich miesiącach temacie finansowania szpitali. 
- Nowy algorytm, czyli sposób podziału środków na 2010 rok, będzie korzystniejszy od obowiązującego - 
przekonywała.  
O podziale nie będzie juŜ decydował, tak jak obecnie, tzw. czynnik dochodowy, czyli średni dochód gospodarstwa 
domowego na osobę.  
- Za to zostaną uwzględnione inne dane, m.in. liczba mieszkańców, wiek, płeć, ryzyko zachorowalności na daną 
chorobę. MoŜe nie jest to algorytm, który wszystkich zadowoli. Znikną jednak znaczące dysproporcje pomiędzy 
biednymi a bogatymi województwami – tłumaczyła posłanka.  
Obecnie na leczenie jednego ubezpieczonego Lubelszczyzna dostaje 1 329 zł. Dla porównania Mazowsze – 1 
628 zł.  
Szpitale na Zamojszczyźnie, podobnie zresztą jak w całym województwie lubelskim, wciąŜ czekają na pieniądze 
za wykonane w 2008 roku i w pierwszym półroczu tego roku ponadlimitowe świadczenia. 
 
AD. 


