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Jak będzie teraz wyglądała praca nad ustawami w Sejmie? 

Przez siedem tygodni kilkadziesiąt osób pracowało na "białym szczycie", by zalecić 
rządowi kierunek reform w systemie ochrony zdrowia. Wczoraj nastąpił finał z udziałem 
premiera. Premier jedne zalecenia przyjął, a inne odrzucił. Najwięcej zgody było na 
poziomie ogólnych haseł, kiedy przychodziło do konkretów, zaczynały się rozbieŜności.  
 
Trudność obrad polegała na tym, Ŝe na początku rząd nie przedstawił ani strategii, ani wizji przemian. 
Natomiast w lasce marszałkowskiej czekały juŜ cztery projekty ustaw. Przez pierwsze tygodnie 
uczestnicy szczytu - związkowcy, przedstawiciele samorządów medycznych i organizacji pacjentów - 
próbowali poprawiać te projekty. Dopiero po przyjeździe prof. Safjana, który uznał, Ŝe w gronie 
kilkudziesięciu osób nie da się pracować nad konkretnymi ustawami, uczestnicy ograniczyli się do 
sformułowania zasad.  
 
Zaproponowany dokument (opisaliśmy go pierwsi w piątek) uczestnicy szczytu przyjęli z 
zastrzeŜeniami i głosami odrębnymi.  
 
Szczyt zgodził się, Ŝe:  
 
• Szpitale publiczne powinny przekształcać się w spółki, ale pod warunkiem, Ŝe w pogoni za zyskiem 
nie stracą swojej misji. Przekształcenia mogą się odbyć tylko wtedy, kiedy państwo znajdzie 
systemowe rozwiązanie dla zadłuŜenia zakładów. Przekształcenia muszą być dobrowolne.  
 
• Szpitale i przychodnie muszą mieć te same prawa bez względu na formę własności. Powinny być tak 
samo traktowane w kontraktach NFZ, a poza kontraktem mogą sprzedawać swoje usługi.  
 
TYMCZASEM choć premierowi bardzo zaleŜało na akceptacji dla przekształceń szpitali w spółki, to w 
ustawie, która czeka w parlamencie, nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób rozwiązać problem długów 
szpitali. Jest to na razie tajna broń Ministerstwa Zdrowia, bo wszyscy wiedzą, Ŝe taki projekt będzie, 
ale nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Tymczasem od takich szczegółów zaleŜy akceptacja lub 
odrzucenie projektu rządowego. 
 
• Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą uzupełniać system publiczny, mogą teŜ go zastępować - 
wynika z dokumentu końcowego szczytu. Dopuszcza się więc moŜliwość przejścia ze swoją składką do 
prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Natomiast dodatkowe ubezpieczenia nie mogą dotyczyć 
tego, co znajduje się w koszyku gwarantowanym.  
 
TYMCZASEM w projekcie ustawy o ubezpieczeniach dodatkowych są tzw. ubezpieczenia 
suplementarne, czyli na to samo, co jest w koszyku gwarantowanym.  
 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł prosił premiera, by wstrzymał prace sejmowe 
nad czterema ustawami. - Uznaliśmy, Ŝe te projekty są niedobre i się nie nadają - powiedział wczoraj. 
 
Premier nie zgodził się na to, choć przyznał, Ŝe sam nalegał na Ministerstwo Zdrowia, by pośpieszyło 
się z projektami i wskutek tego są niedoskonałe. Wiceminister zdrowia Marek Twardowski mówił, Ŝe w 
ciągu tych tygodni obrad wiele uwag uczestników szczytu było brane pod uwagę i w projektach ustaw 
są juŜ duŜe zmiany.  
 
Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) zaczął się zastanawiać w przerwie 
obrad, jak ma poprowadzić w Sejmie pracę nad tymi projektami. Czy ma się całą komisję zdrowia 
zamknąć na miesiąc w jednym miejscu? Bo w tej chwili w lasce marszałkowskiej jest ich juŜ siedem 
pochodzących z Ministerstwa Zdrowia i kilka od opozycji. Nad wszystkimi projektami z ministerstwa 
trzeba pracować razem, bo się ze sobą łączą. Dotyczą spraw bardzo skomplikowanych.  



 
• Uczestnicy szczytu chcieli teŜ uregulowania sprawy składek rolniczych. PoniewaŜ rolnicy nie płacą 
podatku od dochodów, ich składkę opłaca budŜet. Ale ich składka skalkulowana jest na bardzo niskim 
poziomie. „Rolnicy powinni płacić składkę tak jak inni obywatele” - czytamy w rekomendacjach 
„białego szczytu”.  
 
ALE premier Tusk nie obiecywał, Ŝe uda się tę sprawę załatwić, bo prawdopodobnie PSL się na to nie 
zgodzi. 
 
• Ustalenia szczytu dotyczące płac w ogóle nie były przedmiotem troski premiera. Rząd nie chce się 
zajmować ani pomysłem układu zbiorowego dla pracowników medycznych, ani gwarantowaniem 
kroczących podwyŜek.  
 
TYMCZASEM jest to najbardziej palący problem ochrony zdrowia. Liczne szpitale zadłuŜają się 
lawinowo, by zapewnić dyŜury czy spokój wśród pielęgniarek. - Chaos się pogłębia i za chwilę 
jakiekolwiek negocjacje płacowe staną się nierealne - mówił Janusz Śniadek, przewodniczący 
„Solidarności”.  
 
Jak stwierdził prof. Safjan, ustalenia "białego szczytu" nie mają Ŝadnej mocy prawnej. Ale zdaniem 
jego uczestników ignorowanie jego ustaleń rządowi się nie opłaci.  
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