
  ROZMAWIAMY Z BOLESŁAWEM PIECHĄ, WICEMINISTREM ZDROWIA 

 Resort finansów hamuje oddłuŜenie szpitali - Gazeta Prawna,        
 16 marzec 2007 r. 
 

Część samorządów i podległych im szpitali walczy z zadłuŜeniem poprzez 
zmianę swojej formy organizacyjno-prawnej i przekształcenie w spółkę 
prawa handlowego. Resort zdrowia proponuje takŜe utworzenie specjalnej 
agencji, która zajmie się oddłuŜeniem szpitali. 

 
6 Kiedy pieniądze zarezerwowane w rządowym programie pomocy zadłuŜonym 

szpitalom trafią do wybranych 11 placówek ochrony zdrowia? 

– Myślę, Ŝe jeszcze w tym miesiącu. W tym roku wytypowane placówki mogą liczyć na 150 mln zł. Nie jest to 
najlepszy sposób pomocy, ale jedyny. 

6 W jakiej formie pieniądze zostaną przekazane tej jedenastce? 

– Będzie to dotacja. Nie ma innego wyjścia. Nie moŜemy im tych pieniędzy poŜyczyć, bo przecieŜ placówki te nie mają 
Ŝadnej zdolności kredytowej. 

6 Czyli będzie to pomoc bezzwrotna? 

– Niestety tak. Pieniądze te wystarczą na pokrycie kosztów obsługi zadłuŜenia. 

6 A co z pomocą dla innych, zadłuŜonych szpitali. Czy resort zdrowia ma juŜ gotowe rozwiązania 
prawne, jak skutecznie rozwiązać ich problemy? 

– Jeszcze nie. Jest to bardzo trudne do przygotowania, chociaŜby z tego powodu, Ŝe szpitale naleŜą do wielu róŜnych 
podmiotów. Nie ma jednej prostej recepty na ich oddłuŜenie i zawsze pojawia się pytanie, na ile i czy w ogóle Skarb 
Państwa powinien odpowiadać za długi szpitali.  

   Część samorządów i podległych im szpitali walczy z zadłuŜeniem poprzez zmianę swojej formy organizacyjno-
prawnej i przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa handlowego. To jednak powoduje obciąŜenie długiem szpitala 
jego organu załoŜycielskiego. I to jest problem, bo często jego zobowiązania są wyŜsze niŜ całoroczny budŜet 
danego powiatu, na terenie którego działa szpital. 

6 Ale w kraju jest 47 szpitali spółek, które nie mają długów, a powiat mimo obowiązku spłaty długu 
jest zadowolony, Ŝe ma na swoim terenie sprawnie funkcjonująca placówkę. Tak np. działają szpitale 
w Kluczborku, czy Zamościu? 

– Spółka nie wykazuje długu, bo ten jest przekazany na szpital, który jest w trakcie likwidacji. Przekształcenie szpitali 
w spółki to nie jedyna droga do rozwiązania sprawy zadłuŜenia. Prowadzimy konsultacje z podmiotami, które 
wcześniej zajmowały się przekształceniami zadłuŜonych przedsiębiorstw. Rozmawiamy chociaŜby z Agencją 
Restrukturyzacji Przemysłu, której doświadczenia chcemy wykorzystać przy tworzeniu agencji do spraw 
restrukturyzacji długów szpitali.  

6 Ale o agencji mówił juŜ pan w zeszłym roku i resort finansów nie był zainteresowany tym pomysłem. 

– Ministerstwo Finansów w większości wypadków nie podchodzi entuzjastycznie do pomysłów, których realizacja wiąŜe 
się z wydawaniem publicznych pieniędzy. Nie moŜna jednak, jak to nieraz słyszę, obarczyć sprawami 
restrukturyzacji Narodowego Funduszu Zdrowia. On został powołany po to, Ŝeby kupować świadczenia zdrowotne.  

6 Jest szansa na powstanie takiej agencji czy nie? 

– Są w tej sprawie prowadzone rozmowy. Nie są one łatwe, bo zawsze powstaje podstawowe pytanie – na ile Skarb 
Państwa jest w stanie przejąć na siebie dług szpitali.  

6 Na ile jest więc w stanie? 



– Gdybyśmy skorzystali z tych pieniędzy, które mamy juŜ teraz zapewnione na oddłuŜenie szpitali, czyli 750 mln zł w 
ramach rządowego wieloletniego programu oddłuŜeniowego oraz 600 mln zł, które jeszcze nie zostały wykorzystane 
w ramach ustawy o pomocy publicznej, to mamy ponad 1,3 mld zł. Dobra agencja mogłaby, w ramach tych 
środków, próbować restrukturyzować zadłuŜenie szpitali. 

6 Skoro resort finansów ma zastrzeŜenia do idei powołania agencji, to tym bardziej nie zgodzi się na 
inny pomysł resortu zdrowia, czyli na zamianę długu na obligacje. 

– Faktycznie nie mamy jednoznacznego poparcia resortu finansów tej koncepcji. Problem polega na tym, Ŝeby zdobyć 
gwarancje na wykup obligacji i jednocześnie stworzyć system zachęt dla restrukturyzowanych szpitali. Powinny one 
mieć moŜliwość skorzystania z ulgi w spłacie części długu zamienionego na obligacje. 

6 Jak pan ocenia szanse wprowadzenia tego pomysłu w Ŝycie? 

– Na bardzo duŜe, mimo oporu resortu finansów. Rozmawialiśmy juŜ z ministrem zdrowia na ten temat z premierem. 
Naszym zdaniem jest to podstawowy warunek, aby walka z zadłuŜeniem szpitali się udała. 

6 Kiedy w takim razie powstanie taka agencja, a długi szpitali zaczną być przekształcane w obligacje? 

– Musi się to rozpocząć jeszcze w tym roku. 

 Dominika Sikora 

 

     OCHRONA ZDROWIA ZMIANY W ZASADACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 

Lekarze zapłacą za specjalizację 
 

• Na zrobienie specjalizacji młodzi lekarze będą musieli wziąć poŜyczkę 
• W przypadku wyjazdu za granicę lekarz musiałby w całości spłacić kredyt  
• To nie zlikwiduje problemu emigracji – twierdzą zgodnie lekarze 

 

Sposób robienia specjalizacji musi być inny, a zwłaszcza zasady ich finansowania – mówi Bolesław Piecha, 
wiceminister zdrowia.  

Niewykluczone, Ŝe juŜ od przyszłego roku lekarze, którzy chcąc robić specjalizację w ramach tzw. etatów 
rezydenckich finansowanych z budŜetu państwa, będą musieli starać się o nisko oprocentowaną poŜyczkę na 
opłacenie swojej pracy i nauki. Środowisko lekarskie sceptycznie ocenia ten pomysł.  

BOLESŁAW PIECHA, wiceminister zdrowia, uwaŜa, Ŝe zmiana zasad finansowania rezydentur zachęci młodych 
lekarzy do pracy w kraju 

Kredyt smyczą dla lekarzy  

Według wiceministra Bolesława Piechy pieniądze na poŜyczki pochodziłyby z budŜetu państwa.  

PoŜyczka byłaby udzielana młodemu lekarzowi na czas trwania specjalizacji, czyli na pięć, sześć lat. Po tym 
okresie musiałby ją zacząć spłacać. Istniałaby równieŜ moŜliwość umorzenia pewnej jej części, ale w takim 
wypadku lekarz musiałby zobowiązać się do kilkuletniej pracy w szpitalu, w którym robił specjalizację. 

– UwaŜam, Ŝe poŜyczka na etat rezydencki, a nie dawanie pieniędzy z budŜetu na ich opłacanie, zachęci lekarzy 
do wiązania swojej przyszłości z pracą w szpitalach – uwaŜa minister Bolesław Piecha.  

Z taką opinią nie zgadzają się sami lekarze. Zdaniem Andrzeja Włodarczyka, prezesa warszawskiej izby lekarskiej, 
poŜyczka na etaty rezydenckie ma przede wszystkim zablokować wyjazdy za granicę, a nie zachęcić do pracy w 
kraju.  



– Propozycja resortu zdrowia nie jest podyktowana troską o zapewnienie przyszłym specjalistom moŜliwości 
dokształcania się, a szpitalom kadry dobrych pracowników, ale ma jedynie chronić interes publiczny – dodaje 
Andrzej Włodarczyk.  

 
Młodzi i tak wyjadą 

Wojciech Marquardt, wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uwaŜa, Ŝe propozycja resortu 
zdrowia przyniesie wręcz odwrotny skutek i jeszcze więcej lekarzy, zwłaszcza młodych, będzie wyjeŜdŜać za 
granicę. 

– To chybiona propozycja – ocenia ostro Marek Jodłowski, przewodniczący Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w 
Kielcach.  

Jego zdaniem sposobem na zachęcenie młodych lekarzy do robienia specjalizacji w kraju i wiązanie swojej 
przyszłości zawodowej z pracą w rodzimych szpitalach i przychodniach jest zniesienie limitów na etaty 
rezydenckie. 

– Nie moŜe być tak, Ŝe alternatywą dla lekarzy chcących się specjalizować, którym nie zostanie przyznany etat 
rezydencki, jest m.in. wolontariat – dodaje Marek Jodłowski.  

Zdaniem profesora Lecha Chyczewskiego z Akademii Medycznej w Białymstoku, propozycja zaciągania poŜyczek 
przez młodych lekarzy ma uzasadnienie jedynie w sytuacji zniesienia limitowania etatów rezydenckich.  

– To jednak spowodowałoby wzrost wydatków budŜetowych, a na to pewnie nie zgodzi się resort finansów – 
dodaje profesor.  



Natomiast Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), zastanawia się, czy pomysł 
resortu z jest zgodny z zasadami kodeksu pracy. 

– Lekarz rezydent przede wszystkim pracuje w szpitalu – leczy pacjentów, diagnozuje choroby, a 
dodatkowo dokształca się – podkreśla prezes NRL.  

Jego zdaniem, finansowanie z poŜyczki własnej pracy jest niedopuszczalne.  

LEP na staŜu 

Zmiany zasad finansowania rezydentur, których jest obecnie w kraju prawie 12 tys., to nie jedyna 
propozycja resortu zdrowia dotycząca kształcenia podyplomowego lekarzy. Ministerstwo chce równieŜ 

umoŜliwić zdawanie Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) jeszcze w trakcie odbywania staŜu przez młodego 
lekarza. Dzięki temu zostałby wyeliminowany problem tych lekarzy, którzy juŜ ukończyli staŜ, a jeszcze nie zdąŜyli 
zdać LEP, co oznacza, Ŝe wciąŜ mają ograniczone prawo wykonywania zawodu. 

– Z tego powodu wiele z tych osób nie moŜe znaleźć zatrudnienia i rozpocząć pracy w zawodzie – mówi Jarosław 
Pinkas, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za reformę systemu kształcenia w ochronie zdrowia. 

Skróceniu ma ulec równieŜ czas robienia specjalizacji drugiego stopnia. Obecnie trwa to nawet osiem, dziewięć 
lat, bo warunkiem jej uzyskania jest zrobienie specjalizacji szczegółowej, a jeszcze wcześniej podstawowej. 
Zgodnie natomiast w wytycznymi Unii Europejskiej specjalizacja nie powinna trwać dłuŜej niŜ cztery, pięć lat. 

– Skrócenie tego czasu ma na celu wykształcenie większej liczby specjalistów, których juŜ teraz brakuje w 
szpitalach – dodaje minister Jarosław Pinkas. 

Luka pokoleniowa 

JeŜeli propozycje resortu zdrowia dotyczące zmian w zasadach kształcenia lekarzy nie zatrzymają ich w kraju, to 
za kilka lat w szpitalach zabraknie dobrych specjalistów. Obecnie średni wiek lekarza wynosi ponad 45 lat. 
Dramatyczna sytuacja jest wśród anestezjologów. Z danych Związku Zawodowego Anestezjologów wynika, Ŝe 
średni wiek w tej grupie zawodowej to 51 lat. Takiej luki pokoleniowej nie da się odrobić w ciągu nawet 
kilkunastu lat, zwłaszcza Ŝe coraz mniej absolwentów akademii medycznych jest zainteresowanych robieniem 
specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. O ile w przypadku innych specjalizacji etatów rezydenckich jest 
za mało, o tyle w przypadku anestezjologii nie są one w pełni wykorzystywane.  

Z danych resortu zdrowia wynika, Ŝe do połowy 2006 roku z kraju wyjechało ponad 7,3 tys. pracowników 
medycznych. Decyzję o opuszczeniu kraju i podjęciu pracy w innym państwie najczęściej podejmują 
anestezjolodzy, chirurdzy plastyczni oraz specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej. Najdotkliwiej odczuwają to 
szczególnie duŜe szpitale. Na Mazowszu brakuje prawie 900 lekarzy. W Lubelskiem wolne etaty czekają na ponad 
500 specjalistów. 

– Ich brak odczują przede wszystkim pacjenci – mówi Marek Jodłowski.  

– NiŜsza jakość wykonywanych usług, dłuŜsze kolejki do specjalistów – to tylko niektóre konsekwencje braku 
lekarzy w szpitalach – dodaje Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Makowie Mazowieckim. 

 

SZERSZA PERSPEKTYWA 
 
 
UNIAPolska jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, w którym obowiązuje Lekarski Egzamin Państwowy. W 
połowie krajów unijnych lekarz nie ma obowiązku odbywania staŜu po studiach. W Niemczech specjalizacja jest 
robiona podczas codziennej pracy w szpitalu w ramach etatu. Około 100–200 euro kosztuje zdanie egzaminu 
specjalizacyjnego. Państwo nie dofinansowuje specjalizacji. 
Dominika Sikora 


