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Warszawa, 14 stycznia 2021 roku

ADAM NIEDZIELSKI
Minister Zdrowia
INTERPELACJA
W kwestii zapowiedzi centralizacji szpitali i wykonania wyroku TK z 20 listopada 2019 roku
Szanowny Panie Ministrze,
20 listopada 2019 roku, na wniosek samorządu Województwa Mazowieckiego, zapadł bardzo
ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt sygn. akt K4/17.
Trybunał uznał przepisy ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim zobowiązują
jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym szpitala do pokrycia jego straty,
która stanowi skutek stosowania przez szpital przepisów prawa, zobowiązujących go do wykonania
określonych zabiegów leczniczych za niezgodne z:
• Zasadą adekwatności środków jednostek samorządu terytorialnego do ich zadań (art. 167 ust. 4
Konstytucji);
• W związku z prawem obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (art. 68 ust. 2 Konstytucji)
• W związku z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).
Trybunał zakreślił czas na wykonanie wyroku do 28 maja 2021 roku. Do tej pory nie zostały
podjęte przez rząd żadne działania legislacyjne w tym celu.
Jednocześnie 23 grudnia 2020 roku opublikowane zostało Pańskie zarządzenie ministra zdrowia „w
sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących
restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia
szpitalne”. W wypowiedzi medialnej wskazał Pan, że prace tego zespołu idą w kierunku centralizacji
szpitalnictwa, tj. „przejęcia własności nad szpitalami przez Skarb Państwa.” Termin pracy zespołu został
zakreślony do 31 maja 2021 roku, a więc zbiega się niemal idealnie z terminem realizacji wyroku.
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W związku z powyższym zwracam się do Pana o przekazanie następujących informacji:
Na jakim etapie są obecnie prace zespołu? Czemu prace nie są prowadzone w sposób
transparentny?
Dlaczego w skład zespołu wchodzą wyłącznie przedstawiciele administracji centralnej oraz Agencji
Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego, a zabrakło wśród nich przedstawicieli
samorządów zawodów medycznych, uczelni medycznych czy samorządu terytorialnego, skoro
reprezentują oni podmioty właścicielskie szpitali oraz ich pracowników?
Czy zespół zamierza, zgodnie z zasadami prowadzenia skutecznej polityki publicznej,
przeprowadzić analizę poprzedniej reformy systemu szpitalnictwa wprowadzonej przez rząd
Zjednoczonej Prawicy tj. tzw. „sieci szpitali”?
W jaki sposób ministerstwo planuje wykonać wyrok TK z 20 listopada 2019 roku i doprowadzić do
realizacji zasady adekwatności środków jednostek samorządu terytorialnego do ich zadań w
zakresie systemu ochrony zdrowia?
Czy w pracach zespołu powyższe orzeczenie TK jest brane pod uwagę jako kluczowy czynnik
determinujący kierunek zmian w systemie zarządzania szpitalami?
Z wyrazami szacunku,
Hanna Gill-Piątek

