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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra finansów Jana Vincen-
ta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê Pañstwa jako ministrów nadzoruj¹cych finanse Narodowego Funduszu

Zdrowia na trudn¹ sytuacjê finansow¹ Zak³adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Utrata p³ynnoœci finansowej
zak³adu spowodowana jest dzia³aniami Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Jak poinformowa³ mnie dyrektor zak³adu, zad³u¿enie NFZ wobec ol-
sztyñskiej jednostki z tytu³u wykonanych procedur wynosi 13 339 892,80 z³.

Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z Warmiñsko-Mazur-
skim Centrum Onkologii w Olsztynie jest praktycznie jedyn¹ jednostk¹ w ca³ym regionie warmiñsko-ma-
zurskim (zamieszka³ym przez 1,5 miliona osób), który dostarcza pe³noprofilowe œwiadczenia z zakresu
onkologii. Problemy finansowe placówki w sposób negatywny mog¹ wp³ywaæ na liczbê oraz zakres œwiad-
czonych us³ug medycznych, co z kolei mo¿e przek³adaæ siê na ich gorsz¹ dostêpnoœæ dla pacjentów.

Trudna sytuacja ZOZ MSWiA w Olsztynie wynika z takiego faktu, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej nie mo¿e
odmówiæ udzielenia œwiadczenia zdrowotnego, je¿eli osoba zg³aszaj¹ca siê do zak³adu potrzebuje natych-
miastowego jego udzielenia ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia, o czym mówi art. 7 ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej. Co wiêcej, zgodnie z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w takiej sytuacji lekarz
jest bezwzglêdnie zobowi¹zany do udzielenia œwiadczenia, a brak takiego dzia³ania z jego strony zosta³by
poczytany jako zaniechanie stanowi¹ce przestêpstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia przez publiczny zak³ad opieki zdrowotnej œwiadczenia ze
wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia obowi¹zek poniesienia kosztów tego œwiadczenia na rzecz pa-
cjenta uprawnionego z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego obci¹¿a Narodowy Fundusz Zdrowia. War-
miñsko-Mazurski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie w sposób permanentny
odmawia jednak dokonania zap³aty za wykonane us³ugi. Tylko z tytu³u wykonania procedur ratuj¹cych
zdrowie i ¿ycie nie wyp³aci³ Zak³adowi Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiñsko-Mazurskim Centrum
Onkologii w Olsztynie kwoty 8 498 949,95 z³. Jak w takim razie placówka ma nadal dzia³aæ?

Proszê Pañstwa Ministrów o przyjrzenie siê problemowi i podjêcie dzia³añ, które pozwol¹ na utrzy-
manie p³ynnoœci finansowej olsztyñskiemu zak³adowi i wykonywanie nadal przez niego statutowych
dzia³añ na rzecz pacjentów.

Stanis³aw Gorczyca




