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Działka zdrowotna
Jacek Szczęsny, Anna Janecka

Pieniądze zgromadzone przez trzech najbogatszych posłów zasiadających w Sejmowej Komisji
Zdrowia wystarczyłyby na opłacenie rocznego kontraktu oddziału urologicznego w szpitalu
średniej wielkości. Gdyby swoje majątki chciało oddać na ten cel troje najbogatszych członków
Senackiej Komisji Zdrowia, można by leczyć chorych przez pół roku.

Jeśli dosłownie potraktować słowa Josepha Conrada, który stwierdził kiedyś, że majątku nie można zdobyć bez pewnej gruboskórności, to najbardziej wrażliwym
członkiem poselskiej komisji zdrowia jest Jolanta
Szczypińska, która przez niemal 50 lat życia zdołała

fot. Agencja AGORA

”

zaoszczędzić ledwie 70 tys. zł. Być może zresztą dlatego posłanka czułym okiem zerka na Jarosława Kaczyńskiego (co już pół roku temu zauważyli dziennikarze), który nie zbił fortuny, ale ma za to duży kapitał polityczny. Na drugim biegunie znalazłby się

Niekwestionowanym liderem w rankingu najbogatszych
członków komisji zdrowia obu izb jest Michał Okła,
senator Platformy Obywatelskiej.
Wartość jego majątku szacujemy na 1,217 mln zł

”

74

menedżer zdrowia

luty 1/2007

Najbogatsi posłowie i senatorowie komisji zdrowia
Lustracja majątkowa
Wartość majątku członków Sejmowej Komisji Zdrowia (na podstawie oświadczeń majątkowych
składanych w 2006 r. – pierwszy rok kadencji)

4. Maciej Świątkowski – 795 552 zł

16. Ewa Janik – 405 937 zł

5. Daniela Chrapkiewicz – 697 619 zł

17. Czesław Hoc – 379 439 zł

6. Mieczysław Walkiewicz – 697 189 zł

18. Hubert Costa – 330 609 zł

7. Aleksander Sopliński – 670 008 zł

19. Stanisław Piosik – 314 361 zł

8. Lucyna Wiśniewska- 621 618 zł

20. Halina Olędzka – 297 355 zł

9. Małgorzata Stryjska – 590 118 zł

21. Wojciech Picheta – 292 507 zł

fot. Fotorzepa, Archiwum

1. Witold Klepacz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 1 179 370 zł
2. Rafał Muchacki (Platforma Obywatelska) – 981 246 zł
3. Łukasz Maria Abgarowicz (Platforma Obywatelska) – 875 962 zł

10. Tomasz Latos – 534 952 zł

22. Tadeusz Cymański – 246 654 zł

11. Alfred Budner – 530 146 zł

23. Regina Wasilewska-Kita – 194 315 zł

12. Beata Małecka-Libera – 511 048 zł

24. Ewa Kopacz – 160 052 zł

13. Ewa Więckowska – 429 628 zł

25. Przemysław Andrejuk – 71 346zł

14. Krzysztof Grzegorek – 423 690 zł

26. Jolanta Szczypińska – 70 000 zł (niepełne dane)

15. Mirosława Masłowska – 414 265 zł

27. Tadeusz Plawgo – brak danych

Przy szacowaniu majątku posłów wzięto pod uwagę m.in. wartość domów, gospodarstw, nieruchomości, działek, dochodów
z tytułu pracy zawodowej (i innej), praw autorskich oraz uposażenie i dietę poselską. Nie braliśmy pod uwagę drobnych nieruchomości, np. garażu, kredytów i samochodów.

Wartość majątku członków Senackiej Komisji Zdrowia (na podstawie oświadczeń majątkowych składanych w 2006 r.)

4. Józef Łyczak – 416 836 zł

8. Mieczysław Maziarz – 225 691 zł

5. Jadwiga Rudnicka – 331 774 zł

9. Czesław Żelichowski – 195 060 zł

6. Margarita Budner – 321 826 zł

10. Stanisław Karczewski – 164 128 zł

7. Rafał Ślusarz – 305 740 zł

11. Waldemar Kraska – 142 820 zł

fot. Agencja FORUM, Agencja AGORA

1. Michał Okła (Platforma Obywatelska) – 1 217 788 zł
2. Janina Fetlińska (Prawo i Sprawiedliwość) – 626 573 zł
3. Władysław Sidorowicz (Platforma Obywatelska) – 454 896 zł

Przy szacowaniu majątku senatorów wzięto pod uwagę m.in. wartość domów, gospodarstw, nieruchomości, działek, dochodów
z tytułu pracy zawodowej (i innej), praw autorskich oraz uposażenie i dietę poselską. Nie braliśmy pod uwagę wartości
samochodów, dochodów małżonków, udziałów w spółkach i kredytów.

Witold Klepacz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jego majątek jest większy od oszczędności poseł
Szczypińskiej dokładnie o 1,009 mln zł (patrz: ramka Lustracja majątkowa).
Domy, obligacje i działki
Postanowiliśmy się przyjrzeć majątkom ludzi, którzy
decydują o wydawaniu pieniędzy na służbę zdrowia. Nie
wiadomo, czy wszystkich członków senackiej i Sejmowej

luty 1/2007

Komisji Zdrowia można zaliczyć do elity (ostatnio to
nadużywane słowo), ale do elity finansowej na pewno.
Co prawda, daleko im do posła Janusza Palikota (Platforma Obywatelska), którego majątek tygodnik Wprost
oszacował na 330 mln zł, ale dla przeciętnego Polaka
stan posiadania parlamentarzystów i tak jest duży.
Jak w większości podobnych analiz, okazuje się, że
najbardziej zaradni są posłowie Platformy Obywatelskiej. W izbie niższej parlamentu zasiada kilkoro
przedsiębiorców obracających milionami złotych.
menedżer zdrowia
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Majątek Witolda Klepacza, przedstawiciela Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w Sejmowej Komisji
Zdrowia, szacujemy na 1,179 mln zł

Można jednak dojść do dużych pieniędzy, nie będąc
biznesmenem. Drugi w rankingu Rafał Muchacki
z PO (ponad 981 tys. zł), lekarz, chirurg onkolog
z Bielska-Białej, wyjaśnia, że szacując swój majątek
niemal na milion złotych, brał pod uwagę oszczędności, wartość domu, gospodarstwa, mieszkania oraz
dochody z praktyki lekarskiej (nieźle płacą w Bielsku-Białej) i zbycia papierów wartościowych.
Pieniądze z urzędu
To jednak nic przy najbogatszym pośle – Witoldzie
Klepaczu (1. miejsce z majątkiem wartym 1,17 mln zł).
Na oficjalnych stronach Sejmu poseł Klepacz w rubryce zawód napisał: urzędnik samorządowy. Zresztą deklaruje, że źródłem jego bogactwa (oprócz oszczędności,
domu i własnościowego mieszkania) jest wynagrodzenie
za pracę w urzędzie miejskim.
Bardziej do wyobraźni przemawia możliwość zdobycia majątku przez menedżera, a za takiego podaje
się 3. na liście najbogatszych posłów Sejmowej Komisji
Zdrowia Łukasz Maria Abgarowicz (jakże inaczej
– z PO). Pochodzący z Płocka Łukasz Maria oszacował
swój majątek na ponad 875 tys. zł (wliczając w to wartość nieruchomości). Nie wiadomo, jakie są ceny nieruchomości w Płockiem, ale musi być tego sporo, bo
oprócz domu, poseł ma parcele.
Bogaci senatorowie
Niekwestionowanym liderem w rankingu najbogatszych członków komisji zdrowia obu izb jest

Michał Okła, senator PO. Pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej 54-letni lekarz, wykształcony w Białymstoku, zgromadził ponad 1,2 mln zł. Ma oszczędności,
dom, mieszkanie, inne nieruchomości, działalność gospodarczą i dochody z tytułu zatrudnienia i innej działalności
zarobkowej. Druga na liście Janina Fetlińska z Prawa
i Sprawiedliwości deklaruje, że ma 626,573 zł
(uwzględniła w szacunkach oszczędności, wartość domu i mieszkania oraz dochody z tytułu zatrudnienia
i innej działalności zarobkowej). Nie wypominając
wartości majątku, trzeba przyznać, że jak na doktora
nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa senator
Janina Fetlińska nieźle sobie radzi (i chwała jej za to,
bo np. minister Ludwik Dorn ma jedynie 8-letniego
peugeota 106). Gorzej niż wykształconej pielęgniarce
wiedzie się dyplomowanemu lekarzowi. Senator Władysław Sidorowicz (PO), były członek Rady Politycznej Solidarności Walczącej, uczestnik obrad okrągłego
stołu (w zespole ds. zdrowia) oraz minister w rządzie
Jana Krzysztofa Bieleckiego, zgromadził nieco ponad 454 tys. zł (na tyle wycenił dom, oszczędności,
inne nieruchomości oraz dochody z tytułu zatrudnienia
i innej działalności zarobkowej).
Na koniec warto przypomnieć, że pieniądze
na pewno nie są najwłaściwszą miarą wartości
człowieka, jednak aż ciśnie się na usta powiedzenie
Horacego Safrina, satyryka, tłumacza literatury żydowskiej, który uważał, że łatwiej zdobyć wór pieniędzy
niż łut mądrości. Oby w wypadku najbogatszych
członków zdrowotnych komisji polskiego parlamentu nie była to prawda. n

”
fot. Agencja AGORA

fot. Fotorzepa

”

Janina Fetlińska z Prawa
i Sprawiedliwości, druga
na liście, deklaruje, że jej majątek
wynosi 626,5 tys. zł

”
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