
Zmiana na stanowisku ministra zdrowia? Plany odejścia minister Kopacz 
potwierdził "Polsce" polityk ze ścisłego otoczenia premiera.  

Nawet sam szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski otwarcie 
przyznał, Ŝe to prawda: - Pani minister czuje się zmęczona i wypalona - powiedział "Polsce". - 
Sama powiedziała, Ŝe chce odejść do Parlamentu Europejskiego. Inny polityk PO dodaje: - Coraz 
częściej o tym mówi. Minister Ewa Kopacz oficjalnie tej informacji nie potwierdza. Odmówiła 
komentarza na ten temat. Jednak sprawa wydaje się przesądzona.  
 
To pierwszy powaŜny wyłom w rządzie Donalda Tuska. Do tej pory tylko spekulowało się o 
ewentualnych dymisjach ministrów, m.in. Katarzyny Hall czy Bogdana Klicha. Odejście minister 
Kopacz naleŜy wiązać z fiaskiem reformy słuŜby zdrowia. Sami posłowie PO potwierdzają, Ŝe 
ustawy zdrowotne były przygotowane chaotycznie. - I moŜe lepiej, Ŝe nie wejdą w Ŝycie - mówi 
jeden z prominentnych polityków Platformy.  
 
Nową reformę ma przygotować następca Ewy Kopacz. NajpowaŜniejszymi kandydatami do tego 
fotela są Jakub Szulc, obecny wiceminister zdrowia, oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski. - MoŜe 
czas, by resortem zdrowia pokierował ktoś spoza środowiska lekarskiego - mówi Chlebowski. Ewa 
Kopacz odchodzi z rządu. Oficjalnie minister zdrowia tego nie potwierdza, ale w Platformie 
Obywatelskiej mówi się, Ŝe będzie ona startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się w czerwcu przyszłego roku. Oznaczałoby to, Ŝe funkcję ministra mogłaby pełnić do 
wiosny, kiedy to zacznie się kampania wyborcza do europarlamentu.  
 
- To dziwne, ale ona sama tego chce - potwierdza decyzję minister Kopacz Zbigniew Chlebowski, 
szef klubu parlamentarnego Platformy. I tłumaczy: - Czuje się zmęczona i wypalona. Prosiliśmy 
Ewę Kopacz o skomentowanie tych informacji, ale odmówiła. - W prywatnych rozmowach 
potwierdzała to juŜ wiele razy - twierdzi jednak jeden z posłów PO. Z pewnością powodem odejścia 
Ewy Kopacz jest poraŜka w reformowaniu słuŜby zdrowia. Najpierw przygotowane przez nią 
projekty ustaw były tak słabe, Ŝe przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia nie poddawał ich pod 
obrady.  
 
Potem minister zdrowia nie chciała pójść na Ŝadne ustępstwa wobec lewicy, które pozwoliłyby SLD 
poprzeć rządowy projekt. Chodzi na przykład o wprowadzenie innej niŜ spółki prawa handlowego 
formy własności dla szpitali. Mogłyby to być np. spółki non profit, co oznacza, Ŝe szpitale nie 
mogłyby zarabiać. Takie rozwiązanie stosuje się w wielu krajach Unii Europejskiej. - To byłby ukłon 
w stronę lewicy - mówi jeden z członków komisji zdrowia. - Z SLD moŜna było się dogadać – 
JuŜ od początku prac nad ustawami zdrowotnymi wiadomo było, Ŝe do przeprowadzenia reformy 
PO będzie potrzebowała głosów SLD. Bo prezydent od dawna zapowiadał, Ŝe zablokuje 
przygotowane przez PO ustawy zdrowotne. I tak się stało. - Tak naprawdę ona powinna się cieszyć 
z tego prezydenckiego weta. Komisje sejmowe zmieniły tyle w pierwotnych projektach ustaw, Ŝe 
nie wiadomo dokładnie, jaki byłby skutek ich wprowadzenia - komentuje polityk PO.  
 
Rozliczenia Ewy Kopacz najgłośniej domaga się wicepremier Grzegorz Schetyna, który uwaŜa ją za 
jednego z najgorszych ministrów. Schetyna będzie z pewnością miał wpływ na tworzenie list do 
europarlamentu. Chętnie wpisze ją na listę mazowiecką obejmującą tzw. teren (chodzi o całe 
województwo mazowieckie poza Warszawą i ośmioma okalającymi ją powiatami).  
- Właśnie w Radomiu Ewa Kopacz zaczęła polityczną karierę, więc to miejsce na start w wyborach 
jest dla niej czymś naturalnym - wyjaśnia działacz PO z mazowieckich struktur.  
 
To bardzo trudny dla Platformy region. W poprzednich wyborach z tego okręgu partii nie udało się 
wprowadzić Ŝadnego kandydata do europarlamentu. Tak silna kandydatka mogłaby zwiększyć stan 
posiadania PO. Ale decyzja, z którego okręgu wystartuje Ewa Kopacz, jeszcze nie zapadła. O tym, 
Ŝe odejście Ewy Kopacz jest przesądzone, moŜe teŜ świadczyć październikowe zamieszanie z 
Andrzejem Halickim.  
 
W październiku pokonał on Kopacz w wyborach na przewodniczącego Platformy na Mazowszu. Po 
dwóch dniach musiał jednak, na polecenie Donalda Tuska, zrezygnować z funkcji. Na stanowisko 
baronowej PO wróciła Ewa Kopacz. Rezygnację Halickiego wiązano do tej pory z rozgrywką między 
Tuskiem a Schetyną. Premier rozzłościł się, bo nie wiedział, Ŝe bliską mu osobę ma zastąpić 
człowiek Schetyny. Musiał więc udowodnić, kto rządzi partią. Ale sprawa ma teŜ inny wymiar. 
Donald Tusk nakazał członkom rządu, by do końca roku zrezygnowali z funkcji przewodniczących w 
regionach. Ewa Kopacz jako minister musiałaby więc zwolnić fotel szefowej PO na Mazowszu.  
 



Stanowisko to moŜe jednak zachować, jeśli zostanie eurodeputowaną. Przejście Ewy Kopacz do 
Parlamentu Europejskiego to wygodne rozwiązanie dla premiera. Zapewnia miękkie lądowanie pani 
minister. Donald Tusk nie chce zostawić jej na lodzie, bo jest ona jedną z jego najbardziej 
zaufanych osób. Bronił jej nawet podczas najbardziej gorącego okresu strajków w słuŜbie zdrowia. 
W PO zaczynają się rozmowy o tym, kto moŜe zostać nowym ministrem zdrowia. NajpowaŜniej 
traktuje się dwie kandydatury: Jakuba Szulca, obecnego zastępcy Ewy Kopacz, i Jerzego Millera, 
byłego prezesa NFZ, dziś wojewody małopolskiego. 
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