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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dnia 23 czerwca 2010 r. przed S¹dem Okrêgowym w Rzeszowie w sprawie z powództwa Szpitala Po-

wiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w War-
szawie zapad³ wyrok zas¹dzaj¹cy od NFZ na rzecz szpitala kwotê 9.193.547,19 z³ wraz z ustawowymi
odsetkami. Wyrok ten jest nieprawomocny, a wynika on z tzw. ustawy 203, która zobowi¹zywa³a szpital
do okreœlonych podwy¿ek dla personelu, nie zapewniaj¹c jednoczeœnie odpowiednich œrodków w tym
wzglêdzie.

W tym miejscu chcia³bym podkreœliæ wypowiedŸ Pani Minister podczas wizyty w tym szpitalu w maju
ubieg³ego roku na zaproszenie pose³ RP Krystyny Skowroñskiej. Oœwiadczy³a Pani wówczas, i¿ zoba-
czy³a w miasteczku powiatowym szpital kliniczny ze swoich marzeñ. Zapewni³a Pani równie¿, ¿e inne
p³atnoœci za tzw. nadwykonania, jakie ma NFZ wobec szpitala, zostan¹ uregulowane po zamkniêciu bi-
lansu Narodowego Funduszu Zdrowia na prze³omie maja i czerwca ubieg³ego roku. Niestety, zarówno
p³atnoœci za tzw. nadwykonania, jak i wynikaj¹ce z tzw. ustawy 203, nie zosta³y do dnia dzisiejszego
uregulowane. W zwi¹zku z tym szpital w Mielcu wyst¹pi³ na drogê postêpowania s¹dowego w sprawie
roszczeñ wynikaj¹cych z ustawy 203. Powództwo szpitala znalaz³o uznanie w cytowanym nieprawo-
mocnym wyroku S¹du Okrêgowego w Rzeszowie.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê prosiæ Pani¹ Minister o podjêcie mo¿liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do
niezaskar¿ania przez NFZ wspomnianego wyroku, tym bardziej i¿ pokrywa siê on w ca³ej rozci¹g³oœci
z wyra¿onymi w ubieg³ym roku oœwiadczeniami o wzorowym prowadzeniu tej placówki. W moim przeko-
naniu apelacja jedynie narazi Skarb Pañstwa na dodatkowe koszty, a koniecznoœæ szybkiej wyp³aty
zas¹dzonych œrodków jest uwarunkowana trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ placówki, gdy¿, co ju¿ nakre-
œli³em, NFZ zalega jeszcze szpitalowi oko³o 11 milionów z³ z tytu³u nadwykonañ. Podkreœlam, i¿ w osob-
nym oœwiadczeniu zwróci³em siê do prezesa NFZ z wnioskiem, by przedmiotowy wyrok nie zosta³ przez
NFZ zaskar¿ony, a œrodki jak najszybciej zosta³y wyp³acone.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia, które uwa¿am za konieczne oraz na-
le¿ycie uzasadnione.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




