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KONFEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKICH 

 

W związku z akcją protestacyjną lekarzy Korporacja „Zdrowe Zdrowie” Konfederacji 
Pracodawców Polskich stoi na stanowisku, Ŝe jedyną drogą do rozwiązania problemów 
wynagrodzeń lekarzy jest zmiana formy organizacyjno-prawnej SPZOZ-ów. Jak 
pokazują doświadczenia z funkcjonowania niepublicznych szpitali w Polsce, w tym 
niepublicznych szpitali samorządowych, rozwój tego segmentu lecznictwa szpitalnego 
stwarza nowe warunki pracy i wynagrodzeń dla lekarzy oraz zapewnia im satysfakcję     
z wykonywanego zawodu. 
 
Zmiana formy organizacyjno – prawnej SPZOZ-ów. 
 
Konfederacja Pracodawców Polskich uwaŜa Ŝe funkcjonowanie szpitali w obecnej formie 
organizacyjno-prawna jakim jest  SPZOZ powoduje zadłuŜanie się szpitali, słabą 
efektywność zarządzenia, utrudnia dostęp pacjentów do usług medycznych oraz jest 
dezmotywacycyjna dla pracy białego personelu. Niezaprzeczalnym argumentem 
przemawiającym za koniecznością przekształceń w sektorze lecznictwa szpitalnego jest 
niezadowolenie ze stanu obecnego. Jak wskazują doświadczenia członków Konfederacji 
Pracodawców Polskich niepublicznych szpitali w tym w szczególności niepublicznych szpitali 
samorządowych, naleŜy znieść bariery utrudniające proces przekształceń szpitali. Zalety 
przekształceń zadłuŜonych szpitali powiatowych w samorządowe niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej to uzyskanie płynności finansowej, wyŜsza rentowność, generowanie zysków,     
a nie strat. Inne korzyści to; wprowadzenie do szpitali wysokiej klasy specjalistów, 
outsourcing medyczny, podniesienie standardu bazy hotelowej, brak zatorów płatniczych, 
stabilna gospodarka finansowa, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu poprzez: 
wprowadzenie procedur jednodniowych, wyposaŜenie szpitali w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny, krótki czas oczekiwania na badania. Korzyści dla pacjentów; zwiększenie 
dostępności do usług dla pacjentów, satysfakcja pacjentów. Korzyści dla pracowników; 
stabilna praca, wynagrodzenia wypłacane w terminie, motywacja do pracy (premie 
uznaniowe, nagrody, system szkoleń), bardzo dobre warunki pracy. Problemy które 
doskwierają niepublicznym szpitalom samorządowym to podatek dochodowy od osób 
prawnych  oraz ograniczenia prawno-administracyjne dla rozwoju. 
Rozwój niepublicznego segmentu lecznictwa szpitalnego w ochronie zdrowia będzie sprzyjać 
tworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększy budŜet kraju przez podatki, zmniejszy kolejki 
oczekujących pacjentów. 
 
Równe traktowanie podmiotów publicznych i niepublic znych w zakresie inwestycji  
 
Obecnie podmioty publiczne i niepubliczne są nierówno traktowane. Publiczny płatnik jakim 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia nie kupuje jakościowe najlepszych usług medycznych. 
Dlatego KPP postuluje o równy dostęp do publicznych pieniędzy przeznaczanych na 
świadczenia usług medycznych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, przez podmioty publiczne i niepubliczne.  
Korporacja występuje przeciwko eliminowaniu moŜliwości uzyskiwania środków unijnych       
i inwestycyjnych przez podmioty niepubliczne, co ma obecnie miejsce. 
 

Wprowadzenie dodatkowych ubezpiecze ń zdrowotnych. 
  
W związku z narastającymi problemami w sektorze ochrony zdrowia KPP postuluje 
wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w tym w szczególności 
ubezpieczeń pielęgnacyjnych. Spowoduje to zwiększenie środków finansowych w systemie    
i zwiększy dostępność do świadczeń medycznych. 
 
 
 


