
Sejmowa komisja zdrowia nie zostawiła suchej nitki na efektach pracy resortu 

Minister zdrowia: Nie ukradłam ustaw PiS – Dziennik,        

10 stycznia 2008 r. 

 

Znudzony poseł Tadeusz Cyma ński, chowaj ący twarz w dłoniach były wiceminister zdrowia 
Bolesław Piecha, zamy ślony Zbigniew Religa. Posłowie z sejmowej komisji z drowia stawili si ę 
tłumnie, by wysłucha ć planów naprawy słu Ŝby zdrowia prezentowanych przez minister 
zdrowia Ew ę Kopacz. A szefowa resortu przez kilkadziesi ąt minut opowiadała o czterech 
ustawach, których - jak zapewniła - nie podebrała P iS.  

Ewa Kopacz mówiła o czterech ustawach, które rząd chce wprowadzić pod koniec wiosny. Chodzi 
m.in. o koszyk świadczeń, za przeprowadzanie których państwo nie zapłaci, a takŜe o 
przekształcanie zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego.  

Szefowa resortu zdrowia apelowała do posłów z sejmowej komisji o wsparcie i współpracę. 
Obiecywała, Ŝe nie odejdzie od programu PO z kampanii wyborczej. I próbowała teŜ z góry 
odpowiedzieć na oskarŜenia o zbyt mało szczegółów. Przekonywała, Ŝe dwa lata temu jej poprzednik 
Zbigniew Religa nie podał bardziej szczegółowego planu działań.  

Jednak Kopacz nie była tak pokojowo nastawiona tuŜ przed rozpoczęciem obrad komisji. Oburzyła 
się, gdy zapytano ją o komentarz do słów Religi, który stwierdził, Ŝe wszystkie jej ustawy przygotował 
jego resort. "Projekt o dodatkowych ubezpieczeniach nigdy nie zafunkcjonował, jeśli chodzi o PiS. 
Lista leków refundowanych, koszyk świadczeń gwarantowanych. Widzieliście go państwo - nie. Oni 
mówili o gwarantowanym, ja mówię o niegwarantowanym" - podkreśliła Kopacz.  

Posłowie opozycji punktowali Kopacz bez litości. – To, co teraz słyszymy, to są dopiero zapowiedzi – 
powiedział minister zdrowia w rządzie SLD Marek Balicki. – Jeśli pani minister wskaŜe adres, to 
pojadę i przywiozę projekty ustaw. Wtedy wiedzielibyśmy wreszcie, o czym rozmawiamy – kpiła 
Jolanta Szczypińska z PiS. Kopacz gwarantowała, Ŝe są one „do wglądu”. Jednak z upływem czasu 
rosła liczba tych, którzy wątpili, Ŝe projekty w ogóle istnieją. 

Gdy Kopacz znajdowała się w krzyŜowym ogniu pytań opozycji, dziennikarze domagali się pokazania 
projektów na konferencji z udziałem premiera. Wyraźnie poirytowany Tusk odparował, Ŝe będą one 
dostępne w ciągu kilku minut w sekretariacie szefa klubu. Gdy po chwili jeden z dziennikarzy zwrócił 
się do Zbigniewa Chlebowskiego z wiadomością, Ŝe projekty będą wieczorem, irytacja premiera tylko 
wzrosła. (…) 

Dopiero po południu Chlebowski przekazał dziennikarzom trzy projekty ustaw. Przyznał przy tym – o 
co wielokrotnie dopominali się politycy PiS – Ŝe projekty powstały przy „bardzo znacznym” 
wykorzystaniu prac byłego ministra zdrowia Zbigniewa Religi. Jak dowiedział się „Dziennik”, 
współpracownicy minister Kopacz do ostatnich chwil nerwowo szukali sposobu, jak zmodyfikować 
ustawę o ZOZ autorstwa PiS tak, by mogła ona uchodzić za autorską. (…) 

Minister zdrowia zapewniła teŜ, Ŝe nie Michał Boni będzie czuwał nad reformą słuŜby zdrowia. 
"Gwarantuję, Ŝe nie" - ucięła.  

A tymczasem PiS zapowiada złoŜenie kontrpakietu ustaw przygotowanych przez Zbigniewa Religę. 
Pierwszy z projektów trafił juŜ do Sejmu - chodzi o podnoszenie o jeden procent składki zdrowotnej, 
aŜ do uzyskania stawki 13 procent.  

Anna Monkos, Radosław Gruca 
 

 



Rząd podupada na zdrowiu – Gazeta Wyborcza, 10 styczni a 2008r. 

 
Najpierw był nerwowy dzień - opinia publiczna nie mogła się dowiedzieć, dlaczego 

posiedzenie rządu zostało odwołane. Wieczorem premier bagatelizował sprawę - zamiast 

formalnego posiedzenia odbyło się nieformalne, a pakiet czterech ustaw trafi do Sejmu jako 

projekt poselski. Oficjalnie po to, by skrócić drogę ich uchwalenia. Nieoficjalnie dowiadujemy 

się, Ŝe była to przegrana minister Kopacz w walce o pieniądze na płace. 

 

Premier Tusk ogłosił wielki sukces - oto w ciągu 51 dni zrobiliśmy coś, czego poprzedni rząd 

nie zrobił w dwa lata. Przyjrzałam się kluczowej ustawie tego rządu - o zakładach opieki 

zdrowotnej. Na pierwszy i drugi rzut oka to ten sam projekt, który pół roku temu, za czasów 

ministra Religi, wisiał na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Zmiany dokonane 

przez obecną ekipę są kosmetyczne.  

 

To nie jest błąd, Ŝe korzysta się z dorobku poprzedników. Ale panu premierowi i pani 

minister zdrowia naprawdę nie wypada, by postponować ich dorobek, ogłaszać swój wielki 

sukces i jednocześnie spodziewać się po opozycji współpracy. 

 

Premier zdecydował, Ŝe najpierw będą reformy, a potem pieniądze. W tej chwili słuŜba 

zdrowia boryka się z problemem gwałtownie rosnących kosztów spowodowanych unijną 

normą czasu pracy. Lekarze, mając za sobą prawo, starają się wycisnąć jak najwięcej, nie 

patrząc na sytuację szpitala. Dyrektorzy w zamian za niezakłóconą pracę dają podwyŜki 

ponad moŜliwości. To się wymyka spod wszelkiej kontroli. 

 

Rząd nie chce tego widzieć. Zamiast podjąć konkretną decyzję i rozmowy ze związkami 

zawodowymi, robi spektakl propagandowy. O wielkiej reformie, która "uszczelni system".  

 

Ten spektakl to wielka kompromitacja. A rezultat chyba niezaplanowany. Lekarze, którzy w 

ubiegłym roku bezskutecznie zabiegali o spotkanie z prezydentem, teraz błyskawicznie 

znaleźli w nim sojusznika. I oto ochrona zdrowia, co do której powinny zapadać sensowne 

decyzje ponad podziałami, znalazła się znowu w politycznym młynie. 

Ewa Cichocka 


