
     Dnia 11 października br. w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich  przy ul. Brukselskiej                 
w Warszawie odbyła się debata przedwyborcza,  poświęcona problemom polskiej słuŜby zdrowia          
z udziałem polityków wszystkich partii politycznych oraz członków KPP Korporacji „Zdrowe Zdrowie”. 
Wśród nich byli tez przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych, w tym: Renata Ja ŜdŜ-Zaleska  Prezes Stowarzyszenia, Prezes Powiatowego 
Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku oraz Krzysztof Tuczapski   v-ce 
Prezes Stowarzyszenia, Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o.  
 
Debata przedwyborcza „Zdrowe recepty dla chorej słu Ŝby zdrowia” 

Na początku XX wieku Aldous Huxley stwierdził: „badania w zakresie medycyny uczyniły tak niezwykły 
postęp, Ŝe nie mamy juŜ ani jednego zdrowego człowieka”. Nic więc dziwnego, Ŝe w XXI wieku ludzie 
nie tylko się nieustannie leczą, ale takŜe wciąŜ pragną poddawać nowym terapiom. Na naszym 
polskim podwórku, sytuację dodatkowo komplikuje fakt, Ŝe na medycynie – podobnie jak na telewizji i 
polityce – doskonale wszyscy się znają.(…)Pragniemy zatem zapytać: czy mają Państwo recepty dla 
chorej polskiej słuŜby zdrowia?” Tymi słowy Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji 
Pracodawców Polskich, zwrócił się do uczestników przedwyborczej debaty, zorganizowanej              
11 października br, w siedzibie KPP. 

 

Wzięli w niej udział: Bolesław Piecha (PiS) Krzysztof Grzegorek (PO), Bogdan Socha (Samoobrona), 
Wojciech Popiela (LPR), Tomasz Underman (LiD), BoŜenna Pacholczak (PSL) oraz Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz. Po raz pierwszy zaproszenie przyjął PiS, który 
zignorował wcześniejsze debaty: prawną i gospodarczą. Celem, trzeciej z cyklu debat 
przedwyborczych, zorganizowanych pod wspólnym tytułem „Państwo Przyjazne Obywatelom”, było 
zaprezentowanie programów poszczególnych partii, jakie po wyborach realizować zamierzają w 
obszarze ochrony zdrowia, oraz upublicznienie dylematów i problemów pracodawców funkcjonujących 
w sektorze zdrowia. Gospodarzami debaty byli: Andrzej Malinowski - Prezydent Konfederacji 
Pracodawców Polskich i Andrzej Mądrala – Wiceprezydent KPP. 

Uczestniczący w dyskusji politycy i lekarze zmierzyli się z pytaniami o wizję głównych kierunków 
rozwoju i reform słuŜby zdrowia. Pierwszym poruszonym zagadnieniem była kwestia urynkowienia 
świadczeń medycznych w Polsce. Większość zgromadzonych opowiadała się za urynkowieniem usług 
medycznych. Najdalej idące zmiany postulował Wojciech Popiela z LPR – decyzję o tym, gdzie 
ulokować składkę zdrowotna moŜe podjąć tylko i wyłącznie pacjent. Ze swoich pieniędzy zostały juŜ 
okradzione 2 pokolenia Polaków i nie ma najmniejszego powodu, Ŝeby naraŜać kolejne, ograniczając 
ich wolne wybory. Krzysztof Grzegorek z PO podkreślał, Ŝe nie ma lepszej drogi, by poprawić sytuację 
pacjentów, jak właśnie urynkowienie świadczeń. W podobnym tonie wypowiadał się przedstawiciel LiD 
– Tomasz Underman. Zastrzegł on jednak, iŜ konieczne są pewne ograniczenia. Przede wszystkim 
świadczenia naleŜy podzielić poprzez wydzielenie grupy priorytetowej byłaby zawsze dostępna, 
bezpłatna i natychmiast realizowana. Mówił takŜe o moŜliwości zapewnienia środków na leczenie 



najbiedniejszych poprzez przesunięcie funduszy będących obecnie w gestii MOPS-ów. Przeciwny 
urynkowieniu świadczeń medycznych był Bolesław Piecha (PiS), który silnie akcentował, iŜ usługi te 
naleŜą się społeczeństwu, nie instytucjom – wprowadzenie reguł rynkowych pogwałciłoby zasadę 
solidarności. Nie moŜna wszystkiego urynkowić. Rynek jest regulowany w kaŜdym cywilizowanym 
kraju. Dzisiaj w końcu nie ma juŜ państwowych szpitali i nikt nie przeszkadza w przekształcaniu ich w 
spółki prawa handlowego. Podobnego zdania była BoŜenna Pacholczak reprezentująca PSL. 
Stwierdziła, Ŝe w Polsce jest juŜ wolny rynek usług medycznych. 

 
 
 

Dyskutanci zasadniczo zgodni byli w drugiej poruszonej kwestii – SPZOZ-y wymagają przekształcenia 
w spółki prawa handlowego. Nowelizacji wymaga takŜe ustawa o ZOZ-ach. Bolesław Piecha mówił o 
konieczności odpolitycznienia zarządów szpitali. W zakresie podwyŜek dla lekarzy uściśleniu poddana 
została jedynie jej wysokość – konkretną propozycję przedstawili: Tomasz Underman, podając kwoty 
w przedziale 5 – 7,5 tys., w zaleŜności od stopnia specjalizacji, i BoŜenna Pacholczak (zarobki 
początkujących lekarzy określiła w granicach 2,8 – 4 tys. zł.) Reszta dyskutantów mówiła o godziwej 
kwocie (Bogdan Socha) kwocie skoordynowanej z moŜliwościami zakładu pracy (Bolesław Piecha) 
czy takiej, jaką lekarz w warunkach wolnorynkowych sam zarobi (Wojciech Popiela). 

 

 



Paneliści zgodni byli równieŜ w zakresie poszukiwania nowych źródeł dofinansowania ochrony 
zdrowia i podniesienia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecni na sali politycy zajęli 
podobne stanowiska: naleŜy wprowadzić odpowiednie ulgi podatkowe i moŜliwość dodatkowego, 
dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecni politycy – poza Popielą – opowiedzieli się za 
pozostawieniem instytucji KRUS, dostrzegając jednak konieczność jego reformy i uszczelnienia.  

OŜywiona dyskusję wywołało pytanie o przyszłość Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojciech Popiela 
nie miał wątpliwości, iŜ naleŜy go zlikwidować i dać ludziom szansę stworzenia i zaproponowania 
innym ludziom oferty ubezpieczenia. Przedstawiciel PO był zdania, iŜ na terenie całego kraju powinny 
funkcjonować 3 lub 4 fundusze, częściowo finansowane przez państwo, a uzupełniane o dobrowolne 
ubezpieczenia. W podobnym duchu wypowiadali się Bolesław Piecha i BoŜenna Pacholczyk, która 
jednocześnie zwracała uwagę na problem rzetelnej wyceny usług medycznych. Tomasz Underman z 
LiD był bardziej stanowczy: naleŜy przeprowadzić natychmiastową demonopolizację. Natomiast 
Bogdan Socha był zdania, Ŝe naleŜy jeszcze poczekać z oceną obecnego systemu, gdyŜ horyzont 
czasowy jest zbyt krótki, by jednoznacznie określić, czy NFZ spełnił swe zadanie. Jednocześnie dodał, 
iŜ juŜ na tym etapie wiadomo, Ŝe konieczna jest zmiana metodologii podpisywania kontraktów. 

 


