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W wysłuchaniu publicznym dotyczącym ustawy o działalności leczniczej 
zabrało głos tylko kilkunastu reprezentantów z ponad tysiąca podmiotów, 
które zgłosiły chęć udziału. Ustawa reguluje m.in. kwestię przekształceń 
szpitali - kluczowego projektu rządowego pakietu zdrowotnego.  

     W piątkowym wysłuchaniu uczestniczyło ponad 200 osób; do udziału zgłosiło się ponad 1100 podmiotów, jednak większość nie 
dotarła. Wysłuchanie odbywało się podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w specjalnie wynajętej sali budynku 
Fundacji Polska-Wiek XXI w Warszawie. Uczestniczyli w nim m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, przedstawiciele związków 
zawodowych, organizacji działających w ochronie zdrowia, parlamentarzyści i samorządowcy.  
 
Przewodniczący komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) ocenił w rozmowie z PAP, że część podmiotów, które zgłosiły chęć udziału w 
piątkowym wysłuchaniu, "zachowała się niepoważnie". "Mieliśmy zgłoszenia od ponad 1100 podmiotów, okazało się, że większość nie 
przybyła. Świadczy to o nieodpowiedzialnym podejściu i naraziło państwo na niepotrzebne koszty. Przy tej liczbie uczestników 
wysłuchanie mogło odbyć się w Sejmie, a nie w specjalnie wynajętej sali. Być może część osób usprawiedliwiają warunki pogodowe, ale 
dysproporcja jest zbyt duża" - zaznaczył.  

"Wysłuchanie niewiele wniosło. Przepisy ustawy są bardzo skomplikowane, trudno w formie pięciominutowego wystąpienia wykazać 
wszystkie uwagi merytoryczne, można mówić raczej o ogólnych żalach. Widzimy, że jest wyraźny podział na zwolenników służby zdrowia 
jako biznesu i tych, którzy uważają, że ma ona misję" - dodał.  
 
Minister zdrowia Ewa Kopacz po zakończeniu wysłuchania podkreśliła, że do argumentów występujących osób będzie odnosiła się 
podczas prac nad ustawą w sejmowej komisji zdrowia. Kopacz podkreśliła, że treść wystąpień świadczy o tym, iż w opinii 
zainteresowanych środowisk przygotowany projekt nie jest jedynie "zmianą kosmetyczną". Dodała, że na wysłuchaniu publicznym 
występuje w roli słuchającego.  
 
"Jeszcze kilka tygodni temu słyszałam, że to nie jest żadna reforma, że to nie jest żadna zmiana. Cieszę się, że wreszcie uznano ten pakiet 
ustaw za kompleksową zmianę, czyli reformę systemu ochrony zdrowia" - powiedziała minister. "Utrzymanie status quo nie będzie 
satysfakcjonowało polskich pacjentów" - podkreśliła. "Chcemy, aby pacjent czuł się bezpiecznie w polskim szpitalu, w którym pieniądze 
nie są marnotrawione" - dodała.  
 
Urszula Michalska z OPZZ podkreślała podczas wysłuchania, że celem zmian proponowanych przez MZ jest "efekt ekonomiczny, a nie 
zdrowotny". Dodała, że działalność lecznicza nie może być uznawana za element gospodarki. Zdaniem Michalskiej, nowe przepisy 
zmniejszają odpowiedzialność władz publicznych za system ochrony zdrowia. Według OPZZ konieczne jest wprowadzenie mechanizmów 
uniemożliwiających wyprzedaż majątków szpitali-spółek.  
 
W ocenie Marii Ochman z NSZZ Solidarność zawarte w projekcie przepisy nie gwarantują utrzymania akcji spółek powstałych w wyniku 
przekształcenia szpitali w rękach samorządów. "Szpitale mogą nie utrzymać swojego publicznego charakteru" - podkreśliła. Krytycznie 
odniosła się także do zapisu, który wydłuża czas pracy m.in. radiologów, pracowników medycyny nuklearnej, medycyny sądowej.  
 
"Izba stanowczo sprzeciwia się przekazaniu rejestrów praktyk lekarskich i kontroli nad nimi wojewodom" - mówił prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. W jego ocenie łamie to zapis konstytucyjny gwarantujący samorządom lekarskim kontrolę nad 
praktykami lekarskimi. Przekształcanie szpitali w spółki - zdaniem Hamankiewicza - może zagrozić dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, a ich dobrowolność - w jego ocenie - jest fikcyjna.  
 
Krytycznie o ustawie wypowiedziała się też przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota 
Gardias.  
 
"Chylę czoła przed autorami projektu ustawy o działalności leczniczej"- mówił ekspert Pracodawców RP oraz wiceprezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Krzysztof Tuczapski. Przypomniał, że w Polsce jest ponad 100 szpitali 
samorządowych przekształconych w spółki prawa handlowego. "Nikt nie zamyka oddziałów, nikt nie każe w nich ludziom płacić" - 
zaznaczył. W jego ocenie ustawa przyczyni się do tego, że szpitale będą nowoczesnymi i bezpiecznymi miejscami pracy.  
 
Projekt ustawy o działalności leczniczej nie zakłada obowiązkowego przekształcania szpitali w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych 
PO z 2008 r. zakładał, że szpitale miały być przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi propozycjami samorządy, które nie 
przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich wynik ujemny w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego.  
 
W przypadku niewywiązania się z tego samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala. 
Chodzi o przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy albo instytucję gospodarki 
budżetowej. Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań 
publicznoprawnych.  
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