
22. 05. 07   DEBATA O PRZYSZŁOŚCI LECZNICY w PLESZEWIE                 
- Szpital do spółki     
Szpitale w Polsce muszą zarabiać, bo NFZ płaci tylko za leczenie. 
Aby przetrwać, trzeba się przekształcać - przekonywali menadŜerowie szpitali, które weszły do 
spółek lub je potworzyły. Spotkanie odbyło się 14 maja w siedzibie Starostwa w Pleszewie. 

 

 Starosta pleszewski zaprosił prezesa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku  
Renatę      JaŜdŜ – Zalewską, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych, Krzysztofa Tuczapskiego – prezesa Zarządu Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego, Witolda Grzybowskiego z Dolnośląskiej Grupy Doradczej, Janusza Atłachowicza – 
dyrektora szpitala w Rawiczu. 

Szpital bez strat 
Goście mówili o zaletach i wadach przekształcenia szpitali, którymi kierują. 
- Szpital w Kluczborku jest przedsiębiorstwem, które nie moŜe nigdy zakładać straty. W spółce prawa 
handlowego dyrektor jako prezes odpowiada majątkiem za finanse szpitala – mówiła Renata JaŜdŜ – Zalewska. 
W szpitalu, którym kieruje, pacjent ma lepszy dostęp do usług, do nowoczesnego sprzętu. Niektóre usługi np. 
anestezjologiczne są kupowane na zewnątrz, co znacznie obniŜa koszty leczenia. 

KsięŜa z ambon ostrzegali 
Zamojski Szpital Niepubliczny powstał na bazie podupadającego szpitala miejskiego. - Kiedy w 2004 roku 
przekształcaliśmy szpital w Zamościu księŜa z ambon krzyczeli: będziecie płacić, płacić, płacić! Po roku 
wykazaliśmy zysk, pacjenci są zadowoleni, lekarze teŜ, zarabiają średnio 5400 zł  – mówił Krzysztof Tuczapski. 
W ,,jego’’ szpitalu Rada Nadzorcza w składzie : skarbnik miasta, prawnik i jeden z wiceprezydentów oraz on 
jako prezes odpowiadają za szpital przed prezydentem. Tuczapski tłumaczył, Ŝe przed powołaniem 
jednoosobowej spółki trzeba było stary szpital zlikwidować i zwolnić pracowników. – Miasto spłaciło długi i 
wypłaciło odprawy, a prezes czyli ja, zacząłem na nowo zatrudniać i dostosować rynek usług do konkurencji – 
mówił Tuczapski. 

Najgorzej z ordynatorami  
Pocieszył on pracowników szpitala, Ŝe większość starej załogi znalazła pracę w szpitalu lub w niepublicznych 
ZOZ- ach, które natychmiast się utworzyły. – Ja jestem samodzielny, nie muszę o nic pytać powiatu, ja robię 
biznes. Szpital w Polsce musi zarabiać, bo NFZ daje tylko na leczenie, a na inwestycje trzeba zarobić – 
przekonywał. 
Jego zdaniem restrukturyzacja polega na zmianie sposobu myślenia. - Pracownicy muszą się czuć właścicielami 
szpitala, od portiera do ordynatora, z tymi ostatnimi było najgorzej – powiedział Tuczapski. 
Wymieniono teŜ uciąŜliwości: nierówne traktowanie szpitali przez ministra, brak dostępu do środków unijnych, 
przejęcie przez powiat ewentualnych długów szpitala. 

Słabe zainteresowanie  
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy szpitala oraz gmin. Do końca debaty dotrwał wiceburmistrz Czesław 
Skowroński, wicewójt Dobrzycy Ewa Wasielewska, wójt Czermina Sławomir Spychaj, wójt Gołuchowa Marek 
Zdunek. Z radnych powiatowych, którzy będą podejmować uchwałę o przekształceniu szpitala do końca dotrwał 
Krzysztof Szac, Zbigniew Rodek, Krystian Klak, Marian Walczak, Florian Czajczyk, Radomir Zdunek, Henryk 
Woldański, starosta Michał Karalus oraz wicestarosta Dorota Czaplicka. 

Irena Kuczyńska - Głos Wielkopolski 

 


