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Dobre wyniki finansowe pozwoliły wolskiemu szpitalowi odnowić oddział rehabilitacji. 
Otwierając go, Marek Balicki zapowiedział podwyŜki. 

 
 
Dyrektor Szpitala Wolskiego Marek Balicki i wiceprezydent Jacek Wojciechowicz otworzyli 
7 kwietnia w Szpitalu Wolskim Zakład Rehabilitacji Leczniczej, który przeszedł gruntowny 
remont i dostał nowoczesne wyposaŜenie. W tym przypadku data jest znamienna, poniewaŜ 7 
kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika SłuŜby Zdrowia.  
 
W miejscu, gdzie teraz jest nowoczesny oddział, wcześniej była pralnia. Budynek o 
powierzchni ok. 270 m kw. został gruntownie przebudowany. Powstała tu pracownia 
fizykoterapii, kinezyterapii i masaŜu, gabinet lekarski, sala gimnastyczna z szatniami i 
węzłem sanitarnym oraz pokój wypoczynkowy.  
 
Inwestycja kosztowała ok. 1,25 mln zł: przebudowa nieco ponad milion złotych, z kasy 
Urzędu Miasta Warszawy, wyposaŜenie - ok. 150 tysięcy, które pokrył sam szpital. Marek 
Balicki poinformował, Ŝe placówka przez ostatnie lata ma dobry wynik finansowy, dzięki 
czemu pozwoliła sobie na nowoczesne wyposaŜenie w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej i 
planuje kolejne inwestycje: najlepsza w Warszawie pracownia mammograficzna, 
wyposaŜenie na oddziale dziennym psychiatrycznym czy modernizacja przychodni. 
 
- To wynik cięŜkiej pracy i codziennego zaangaŜowania pracowników naszego szpitala. W 
obecnych warunkach nie jest łatwo wypracowywać dodatni wynik finansowy. Nam się to 
udało. Z okazji Dnia Pracownika SłuŜby Zdrowia chciałbym podziękować za wysiłek i 
wyrzeczenia - zwrócił się do swojego personelu dyrektor Marek Balicki. - W słuŜbie zdrowia 
potrzebne jest serce, pamiętanie o tym, po co jesteśmy. Ale potrzebne są teŜ pieniądze, bez 
tego niewiele się da zrobić. 
 
Balicki, wspominając o wyrzeczeniach, miał na myśli cierpliwość pracowników w czasie, gdy 
nie dostawali tzw. "dodatku inflacyjnego". To między innymi wpłynęło na dobrą sytuację 
finansową placówki. Teraz dyrektor będzie mógł zrehabilitować się i zapewnił, Ŝe podwyŜki 
będą. Być moŜe juŜ od tego miesiąca. 



 
- Jak sfinalizujemy kontrakt na szpitalny oddział ratunkowy, to będzie moŜliwe podwyŜszenie 
wynagrodzeń w Szpitalu Wolskim w takiej wysokości, w jakiej wzrosły wynagrodzenia w 
gospodarce, czyli ponad 5 proc. w roku ubiegłym - zapewnił Marek Balicki. 
 
Zakład Rehabilitacji Leczniczej jest wysoko eksploatowany przez pacjentów z Bemowa i 
Woli. Co roku do poradni zwraca się 2200 osób i wykonuje ok. 60 tysięcy zabiegów. 
Kontrakt na świadczenia rehabilitacyjne na 2010 rok wynosi 400 tysięcy złotych. 
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