
Komentarz starosty brodnickiego Piotra Boińskiego 

do planowanej przez Ministerstwo Zdrowia 

restrukturyzacji szpitali powiatowych    

„Powołanie 23 grudnia 2020 r przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw 

przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji 

podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w zakresie szpitali 

powiatowych wywołało ogromne zaniepokojenie. Zespół ten ma opracować 

projekt ustawy, który ma obejmować między innymi przekształcenia 

właścicielskie, pod którymi - jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli 

ministerstwa - rozumie się „nacjonalizację”, patrz odebranie szpitali powiatom. 

Wzburzenie budzi fakt, że do zespołu nie powołano żadnego przedstawiciela 

samorządów ani szpitali powiatowych.  

Przyjęte przez zespół terminy - założenia do projektu ustawy do 28 lutego i sam 

projekt do 31 maja tego roku - pozwalają przypuszczać, że sama reforma będzie 

miała charakter pozorny, ograniczający się do zmian właścicielskich i 

wprowadzania programów naprawczych. Pomija się całkowicie problem 

poziomu finansowania ochrony zdrowia w kwestii stworzonej sieci szpitali i 

wprowadzonego ryczałtowania usług. 

Założenia prac zespołu i formułowane przez przedstawicieli Ministerstwa 

Zdrowia zarzuty całą winą za sytuację szpitali obarczają dyrektorów szpitali, 

którzy nie potrafią zarządzać i na samorząd, który nie potrafi ich nadzorować. 

To wprowadzanie w błąd opinii publicznej. 

Tego, w jakim stanie i w jaki sposób przejmowały samorządy w 1999 roku 

szpitale, niektórzy już nie pamiętają. To samorządy i prowadzone przez nie 

szpitale ponosiły koszty kolejnych reform, przekształceń, dostosowania do 

wymogów ustawy o działalności leczniczej itd. Centralizacja nie jest lekiem na 

każde zło. Już to przeżywaliśmy. 

Czy teraz powiaty i szpitale powiatowe mają stać się kozłami ofiarnymi 

wieloletnich zaniedbań kolejnych ministrów zdrowia? Czy pomysł 

restrukturyzacji nie jest przykrywką wyroku TK, który nie nakłada na samorządy 

obowiązku corocznego pokrywania straty netto szpitali i upływu w maju 

terminu jego realizacji? Wszak straty musiałby pokrywać Skarb Państwa. Czy 

czas pandemii jest właściwy, aby w związku z planowanymi zmianami, 

wprowadzać dodatkowy niepokój w i tak już przemęczonej i przepracowanej 



służbie zdrowia? Wszak dotknie to w taki czy inny sposób wszystkich 

pracujących. I gdzie w tym wszystkim jest osoba najważniejsza - czyli pacjent? 

Dzisiaj, kiedy nie ma naszych przedstawicieli w powołanym przez Ministra 

Zdrowia zespole, nikt nie pyta najbardziej zainteresowanych o zdanie. Naszym 

samorządowym obowiązkiem jest - nie czekając biernie na to, co wypracuje do 

końca lutego zespół - publicznie wyrazić swoje obawy i opinie. Mam nadzieję, że 

jest w nas wszystkich jeszcze odrobina zdrowego rozsądku.” 

 

 


