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SAMORZĄD JUś RAZ PORĘCZYŁ SZPITALOWI 58 MLN. PO śYCZKA POMOGŁA, ALE NIE 
UZDROWIŁA 

Dyrektor zadłuŜonego na ponad 120 mln zł szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie poprosił samorząd 
województwa o poręcznie kredytu na 30 mln zł. Samorząd juŜ raz to zrobił. Wiosną tego roku. 
Poręczając wysoki kredyt pomógł bankrutującej placówce.                       - Za wcześnie mówić, czy 
prośba dyrekcji szpitala spotka się z akceptacją zarządu województwa - mówi Adrianna Iwan z biura 
prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. - Decydujące znaczenie w tej sprawie będzie miała 
ocena planu naprawczego tej placówki. 

Nowy kredyt ma być drugim etapem wsparcia finansowego niezbędnego do przeprowadzenia dalszej 
restrukturyzacji placówki. Ryszard Śmiech, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej wylicza, Ŝe do tej pory 
w szpitalu zatrudniającym 1400 osób nastąpiła redukcja zatrudnienia o 150 etatów, koszty płac 
pozostałych pracowników zostały obniŜone o 15 proc., zmianie uległa struktura zadłuŜenia, czyli 
szpital pozbył się długów wymagalnych, które groziły wstrzymaniem np. dostaw leków. W czerwcu i 
lipcu tego roku zmniejszył stratę. Jednym słowem, dzięki udzielonej pomocy finansowej powoli staje 
na nogi. 

Nie wszyscy jednak uwaŜają, Ŝe przy al. Kraśnickiej sprawy idą w dobrym kierunku. Maria Olszak-
Winiarska, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych na 
Lubelszczyźnie nie ma wątpliwości, Ŝe wystąpienie dyrektora o kolejny kredyt to poraŜka.                                               
- Nie moŜna zarządzać szpitalem przez branie kredytów w banku. To droga donikąd. PrzecieŜ te długi 
trzeba będzie kiedyś spłacić - mówi. Dodaje teŜ, Ŝe obawia się o przyszłość tej waŜnej dla całego 
regionu placówki medycznej, która daje pracę wielu pielęgniarkom. 

  

Śmiałe decyzje daj ą lepszy efekt  

Krzysztof Tuczapski, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego  

Nie znam dokładnie sytuacji szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Wiem jedno. Na jego ratowanie 
samorząd juŜ poręczył 58 mln zł, teraz szpital występuje o podobne wsparcie. To zaś oznacza 
ogromny wysiłek finansowy samorządu, a efekty mogą być mierne. Śmiałe decyzje, jak np. przyjęcie 
120 mln zł długu szpitala, przekształcenie go w spółkę i skorzystanie z pomocy państwa w uporaniu 
się z jego długiem byłoby pewniejszym rozwiązaniem. Tak chcą zrobić samorządy w Krakowie, 
Wrocławiu, Bydgoszczy. I teŜ dotyczy to duŜych szpitali. 

Beata Kozian 

 


