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Przekształcenia szpitali s ą nieuniknione 
 
Szpitale publiczne są dotknięte tą samą chorobą, co większość firm państwowych: biurokracja, brak 
zdrowego rozsądku w prowadzeniu ekonomiki, przerost zatrudnienia. Restrukturyzacja szpitala po 
przejściach jest trudna nie tylko ze względów finansowych. W małych miejscowościach szpital jak w 
soczewce skupia interesy lokalnych sił politycznych i grup interesów. Normą jest zatrudnianie według 
kryteriów rodzinnych i znajomości z miejscowymi notablami. Trzeba sobie jasno powiedzieć - szpital to jest 
przedsiębiorstwo, to jest zakład pracy, który musi być poddany normalnym prawom gospodarki rynkowej, 
choć oczywiście trzeba mieć na uwadze specyficzny zakres prowadzonej działalności. Im wcześniej się to 
zrozumie, przetnie więzy powiązań i układów, tym lepiej dla takiego samorządu, bo koszty zarówno 
finansowe, jak i społeczne, jakie poniesie, będą nieporównywalnie mniejsze.  
Placówki słuŜby zdrowia mogą być rentowne i przynosić zyski. Bo tutaj jest interes do zrobienia i kto 
pierwszy to zrozumie, ten będzie miał z tego największe korzyści. Oczywiście słuŜba zdrowia jest w Polsce 
niedofinansowana, ale skoro nie moŜemy mieć na razie więcej pieniędzy, musimy nimi mądrze zarządzać. 
Aby pomóc szpitalom, a więc i pacjentom, trzeba się w pierwszej kolejności zastanowić nad tym, czy 
wszystkie placówki są potrzebne. Dlatego teŜ organ załoŜycielski publicznego szpitala powinien się 
zastanowić nad potrzebą istnienia placówki albo jej zrestrukturyzowania poprzez likwidację SP ZOZ-u i 
utworzenie spółki samorządowej, będącej jego własnością. Obecnie mamy najlepszy okres, bo do 
najbliŜszych wyborów samorządowych są trzy lata i jest czas na szybkie podjęcie decyzji o zmianach form 
własności szpitali przez ich organa załoŜycielskie.  
Samorządy terytorialne długo dojrzewają do myśli, aby szpital zrestrukturyzować. Robią to w ostateczności. 
KaŜdy region, kaŜde miasto ma swoje uwarunkowania "geopolityczne", społeczne i zdrowotne. Organy 
załoŜycielskie, likwidujące szpital publiczny i powołujący w to miejsce jednostkę samorządową - szpital 
niepubliczny, muszą więc dostosować zmiany restrukturyzacyjne na swoim terenie do własnych moŜliwości 
i oczekiwań mieszkańców. W przypadku szpitala w Zamościu, przekształconego w szpital niepubliczny, 
zadłuŜenie wzięło na siebie miasto i zostało ono juŜ dawno w pełni spłacone.  
Równolegle za konieczne uwaŜam określenie jasnych zasad funkcjonowania szpitali w Polsce w oparciu o 
te środki publiczne, których dysponentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie same pieniądze trafiają 
do szpitali zarządzanych dobrze, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne, do jednostek 
niezadłuŜonych, inwestujących w sprzęt, podnoszących jakość świadczonych usług oraz do takich, które 
"wchłoną" kaŜdy publiczny grosz, ciągle narzekając na brak środków i moŜliwości normalnego 
funkcjonowania. Dlatego trzeba szybko myśleć o przekształceniu szpitali w spółki prawa handlowego. Tak, 
jest to prywatyzacja, ale właścicielem szpitala niepublicznego samorządowego pozostaje podmiot publiczny 
- samorząd. Nie jest to po restrukturyzacji typowy szpital prywatny i to trzeba podkreślić! W tej formie nikt 
nie zawłaszcza publicznego grosza, wręcz przeciwnie - pokazuje, jak moŜna go efektywnie wykorzystać.  
KaŜda restrukturyzacja zakładu pracy, jakim jest szpital, a w szczególności oparta na likwidacji jednostki, 
ma swoje blaski i cienie, stanowi szansę i przynosi nowe moŜliwości rozwoju, ale i realne zagroŜenia. W 
mojej ocenie, nie moŜe być pełnej restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej bez jego likwidacji i powołania 
na to miejsce podmiotu o charakterze spółki prawa handlowego. Niestety, w państwie prawa, w który 
Ŝyjemy, nie ma równości podmiotów świadczących taki sam zakres usług i stąd wynika wiele zagroŜeń dla 
właścicieli nowych jednostek, świadczących usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Trzeba 
jak najszybciej usunąć te przeszkody, które mogą niejednemu samorządowcowi kaŜdego szczebla popsuć 
nawet najlepsze pomysły na restrukturyzację swojego szpitala.  
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