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"Draństwo, niegodziwo ść" - tak zwi ązkowcy z NSZZ "Solidarno ść" okre ślają zachowanie 
marszałka Sejmu. Ich zdaniem, Bronisław Komorowski robił wszystko Ŝeby blokowa ć 
rejestracj ę obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej, który chce zmieni ć 
niesprawiedliwy - wg nich - podział pieni ędzy na słu Ŝbę zdrowia. Skarga na marszałka                    
w najbli Ŝszych dniach trafi do RPO.  

 

Związkowcy z lubelskiej "Solidarności" chcą zmian w ustawie o finansowaniu słuŜby zdrowia ze 
środków publicznych. - Nie ufamy zapowiedziom minister, Ŝe coś się zmieni i chcemy wziąć sprawy                  
w swoje ręce - mówi szefowa lekarskiej Solidarności Barbara Bogdańska i dodaje, Ŝe zachowanie 
marszałka nie przystoi jednej z najwaŜniejszych osób w demokratycznym państwie. 
 
- Marszałek Komorowski robił wszystko Ŝebyśmy nie mogli zarejestrować komitetu inicjatywy 
ustawodawczej. A przecieŜ dopiero wtedy moŜemy starać się o zmianę niekorzystnego prawa - mówi 
przewodniczący regionu środkowo-wschodniego NSZZ "Solidarność" Marian Król i wylicza Ŝe na 
kaŜdym kroku musieli przynosić dokumenty, zaświadczenia. - Cały czas brakowało jakiegoś podpisu, 
a jak juŜ był to brakowało następnego. Wiele razy rejestrowałem komitet i nikt czegoś takiego od nas 
nie wymagał - mówi Król i dodaje, Ŝe marszałek chciał w ten sposób zniechęcić związkowców do 
działania. 

Jak podaje Radio TOK FM, prawdopodobnie w najbliŜszych dniach skarga trafi do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
 
Związkowcy po kilku tygodniach prób zarejestrowali komitet i zbierają podpisy pod projektem ustawy. 
Potrzebują ich 100 tysięcy, a czas mają do 25 listopada. Solidarność chce zmian w niekorzystnym dla 
biednych województw algorytmie podziału środków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieniądze 
dzielone są według zarobków mieszkańców w poszczególnych województwach. Solidarność obliczyła, 
Ŝe w ten sposób słuŜba zdrowia na Lubelszczyźnie traci rocznie blisko 200 milionów złotych. Co 
ciekawe, podobne zmiany planuje rząd. Minister zdrowia kilka razy zapewniała, Ŝe od 1 stycznia 
środki będą dzielone według bardziej sprawiedliwego algorytmu. 
 
- Nie ufamy juŜ rządowi. Jeśli zmiany wejdą, to dobrze, ale na razie chcemy doprowadzić sprawę do 
końca - odpowiadają związkowcy.  
 
Sprawiedliwego algorytmu chcą takŜe przedstawiciele szpitali ze wschodnich województw, które w 
skali kraju dostają mniej pieniędzy na słuŜbę zdrowia. Wczoraj pełnomocnicy szpitali z województw: 
lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego podpisali w Lublinie tzw. 
Porozumienie Lubelskie. Poza zmianą algorytmu domagają się m.in. zapłaty za tzw. nadwykonania 
(czyli za świadczenia, które szpitale wykonują poza kontraktami z NFZ) oraz spotkania z premierem 
Donaldem Tuskiem i Michałem Bonim. 
 
- Na podstawie obowiązującego algorytmu dostajemy 19 milionów złotych, a dla porównania 



województwo mazowieckie aŜ 130 milionów. - mówił na wczorajszej konferencji prasowej Krzysztof 
Tuczapski, przewodniczący konwentu szpitali Zamojszczyzny. Przekonywał, Ŝe gdyby wskaźnik 
algorytmu był liczony m.in. na podstawie średniego wieku mieszkańców województwa, a nie jak jest 
teraz na podstawie średniego dochodu gospodarstwa domowego na jedną osobę, na konta 
najbiedniejszych regionów wpływałoby więcej pieniędzy - śaden region nie straciłby na tym 
rozwiązaniu. Lubelszczyzna dostałaby dodatkowe siedem milionów złotych, a najbogatsze Mazowsze 
czy Dolny Śląsk byłyby tak samo finansowane - tłumaczył. 
 
Dariusz Hankiewicz, przewodniczący konwentu szpitali powiatowych województwa lubelskiego, 
zapowiedział natomiast, Ŝe jeśli do 18 września NFZ nie zawrze z dyrektorami szpitali ugody i nie 
wypłaci im zaległych pieniędzy, dyrektorzy wystąpią do sądu. 
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