
23.5.Warszawa(PAP) - Na konieczność przekształceń        
i prywatyzacji szpitali 
 

oraz urynkowienia usług medycznych wskazywali w środę na 
konferencji 
prasowej przedstawiciele Konfederacji Pracodawców Polskich 
(KPP). 
  
Zdaniem prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzeja Malinowskiego 
obecnie brakuje "regulowanej konkurencji między róŜnymi dostawcami świadczeń". Stąd 
postulat Konfederacji Pracodawców Polskich, by rozwijać podmioty niepubliczne bądź 
przekształcać szpitale w spółki prawa handlowego. 
  
Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, Andrzej Mądrala 
podkreślił, Ŝe formuła "samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej została 
wyczerpana" i konieczny jest rozwój sektora niepublicznego. 
W ocenie KPP główne problemy publicznego sektora ochrony zdrowia to: zadłuŜanie się 
szpitali, słaba efektywność zarządzania, długie kolejki oczekujących na świadczenie, a 
takŜe brak motywacji lekarzy i pielęgniarek. 
  
Według wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych, Krzysztofa Tuczapskiego, sytuacja szpitali po przekształceniu i 
restrukturyzacji ulega znaczącej poprawie. Szpital musi być normalnym zakładem pracy. 
Tuczapski poinformował, Ŝe w Polsce są 44 samorządowe szpitale niepubliczne. 
  
Prezes jednej z prywatnych klinik Adam Rozwadowski podkreślał, Ŝe w słuŜbie zdrowia 
konieczne są przekształcenia i prywatyzacja. Konfederacja uwaŜa, Ŝe rozwój segmentu 
niepublicznego ochrony zdrowia zapewni m.in.: nowe miejsca pracy, wzrost wpływów do 
budŜetu, zmniejszenie kolejek w sektorze publicznym, nowe inwestycje w ochronie 
zdrowia, nowoczesne standardy leczenia i rozwój konkurencyjności. 
  
Konfederacja Pracodawców Polskich chciałaby takŜe, by usługi zdrowotne mogły być 
nabywane z zakładowego funduszu socjalnego. (PAP) 
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Bukiel: w czwartek lekarze zaczn ą składa ć wypowiedzenia z pracy – 
PAP. 25 maja 2007 r. 

Tabliczki pozostawione przez strajkujących lekarzy przed Ministerstwem Zdrowia. PAP. 
Bartłomiej Zborowski 

W czwartek 31 maja lekarze z niektórych szpitali zaczną składać wypowiedzenia z pracy - 
powiedział w piątek przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel. Dodał, Ŝe dotyczy to od trzech 
do pięciu placówek, ale nie chciał powiedzieć, o które szpitale chodzi.  

"Apelujemy teŜ do dyrektorów szpitali, szczególnie łódzkich, którzy w niezrozumiały dla nas 
sposób przedłuŜają przeprowadzenie procedury sporu zbiorowego. Chcemy Ŝeby zrozumieli, 
Ŝe to nie jest działanie przeciwko nim, ale chodzi o naprawę systemu opieki zdrowotnej w 
Polsce" - powiedział w piątek po południu Bukiel, po posiedzeniu zarządu krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). 



Zdaniem Bukiela, dyrektorzy łódzkich szpitali wojewódzkich są przeciwni reformie słuŜby 
zdrowia. "Spory zbiorowe w woj. łódzkim powinny się zakończyć jutro (w sobotę) - po to, 
aby lekarze mogli pokazać, Ŝe są z nami" - powiedział Bukiel. 

"Apelujemy teŜ do wszystkich tych, którym sprawa dobra słuŜby zdrowia leŜy na sercu. To 
jest jedyna szansa, abyśmy mogli poprawić system opieki zdrowotnej w Polsce. Albo go 
poprawimy teraz, albo wcale" - powiedział szef OZZL. 

W piątek po południu zarząd krajowy OZZL zdecydował o zaostrzeniu strajku lekarzy. Chcą 
oni zaostrzyć protest tak, by stał się on uciąŜliwy dla administracji. Chodzi m.in. o 
niewypełnianie obowiązkowych dokumentów. Związek zdecydował teŜ o przeprowadzeniu 
do 30 maja ankiet w szpitalach w sprawie gotowości lekarzy do masowych zwolnień z pracy. 
OZZL chce, by 31 maja pierwsze zwolnienia mogły nastąpić. Związkowcy zaapelowali do 
niestrajkujących lekarzy, by 30 maja, na jeden dzień, wzięli urlopy na Ŝądanie. 
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Szczypi ńska o zerwaniu rozmów lekarzy z rz ądem: manifestacja 
polityczna – PAP. 25 maja 2007 r. 

 
 
W ocenie Szczypi ńskiej, takie zachowanie to "manifestacja polityczna ", która słu Ŝy "wywołaniu 
niepokoju społecznego, mo Ŝe na czyje ś zamówienie". 

Wiceszefowa sejmowej komisji zdrowia Jolanta Szczypińska (PiS) uwaŜa, Ŝe wyjście lekarzy 
z piątkowego spotkania ze stroną rządową to "manifestacja polityczna". W ocenie posłanki, 
władze, w tym szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel, 
przyczyniają się do utraty zaufania do zawodu lekarza. 

Lekarze OZZL opuścili salę, w której toczyły się rozmowy ze stroną rządową, bo ich zdaniem 
- nie powinny w nich uczestniczyć przedstawiciele innych związków. "Zrobiliśmy to w 
obronie godności lekarza" - powiedział dziennikarzom Bukiel. 

W ocenie Szczypińskiej, takie zachowanie to "manifestacja polityczna", która słuŜy 
"wywołaniu niepokoju społecznego, moŜe na czyjeś zamówienie". "To bardzo 
nieodpowiedzialna decyzja liderów OZZL, szkodliwa dla wszystkich strajkujących lekarzy, 
bo tak naprawdę świadczy, Ŝe nie było woli porozumienia się" - uwaŜa posłanka. 

Jak podkreśliła, Bukiel był poinformowany wcześniej, Ŝe w piątkowym spotkaniu będą 
uczestniczyć "wszystkie podmioty pracowników ochrony zdrowia i wszystkie związki 
zawodowe, bo mają do tego prawo". 

"Nie moŜe być tak, Ŝe OZZL będzie uzurpował sobie prawo do (podwyŜek - PAP) 
wynagrodzenia w jakiś sposób marginalizując inne grupy" - uwaŜa posłanka PiS. 
Przekonywała, Ŝe system ochrony zdrowia to system naczyń połączonych, gdzie funkcjonuje 
nie tylko lekarz, ale pielęgniarka, połoŜna itd. 



W ocenie Szczypińskiej, Krzysztof Bukiel od początku nie wierzył w moŜliwość 
porozumienia. "JeŜeli w tej chwili dokonuje takiej manifestacji politycznej i wychodzi z 
takiego spotkania, to świadczy, Ŝe nie było woli porozumienia" - uwaŜa posłanka. 

Szczypińska podkreśliła, Ŝe podczas spotkania z lekarzami premier mówił m.in. o tym, Ŝe 
wynagrodzenia "muszą wzrastać stopniowo". 

Bukiel mówił w piątek m.in., Ŝe lekarze powinni zacząć zwalniać się z pracy po to, "by 
wreszcie przywrócić właściwe proporcje; teraz lekarze Ŝebrzą u państwa o jałmuŜnę". 

Jak powiedziała Szczypińska, "apel o zwalnianie się zmusi pacjenta do korzystania z 
prywatnej pomocy lekarskiej, pacjent będzie musiał płacić za świadczenia zdrowotne". 

Szczypińska zapewniła, Ŝe "rząd i wojewodowie monitorują sytuację w poszczególnych 
regionach, jest plan awaryjny, który będzie włączony jeŜeli będzie zagroŜone Ŝycie i zdrowie 
pacjenta". 
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PREZYDENT O STRAJKUJĄCYCH SZPITALACH                          

W tym roku lekarze nie dostaną podwyŜek – 
Dziennik, 26 maja 2007 r. 

Lech Kaczyński rozwiewa nadzieje lekarzy - w tym roku ich pensje na 
pewno nie wzrosną. "Kilka miesięcy temu była najwyŜsza podwyŜka w historii polskiej 
słuŜby zdrowia po 1989 roku" - dodaje prezydent. "Nie ma mowy" - ucina. 

"JeŜeli po kilku miesiącach wybucha strajk, to nie moŜna tego traktować jako rzecz normalną 
i oczywistą" - podkreśla Lech Kaczyński. 

Lekarze strajkują od 21 maja. W całym kraju kilkaset szpitale odłoŜyły zaplanowane zabiegi, 
a medycy zajmują się tylko ratowaniem Ŝycia. Rząd próbował przekonać niezadowolonych 
lekarzy, by wrócili do pracy. Wczoraj wieczorem wicepremier Przemysław Gosiewski 
zaproponował związkowcom zwiększenie pieniędzy na słuŜbę zdrowia o 5,8 miliarda złotych 
- i to juŜ od przyszłego roku. 

Mariusz Nowik 


