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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości nowelizacji ustawy o działalności lecz-

niczej. Chodzi o to, aby nie pozbawiać niektórych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej możliwości
realizacji usług medycznych, w tym kontraktowanych przez NFZ.

Z przepisów obowiązującej od lipca 2011 r. ustawy o działalności leczniczej wynika, że taka działalność
jest wykonywana przez przedsiębiorstwo, co automatycznie wymaga zgłoszenia działalności gospodarczej.
Wskutek tej ustawy organizacje pozarządowe udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym niepubliczne za-
kłady opieki zdrowotnej prowadzące kompleksową rehabilitację, zmuszone będą zakończyć swoją działal-
ność, mimo że podpisały pięcioletnie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia; konieczne będzie rozwią-
zanie tych umów. Jest to spowodowane sprzecznościami w aktach prawnych, to jest ustawie o działalności
leczniczej, ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutach, wpisach do KRS itp.

Z takim właśnie problemem, w imieniu swoim oraz swoich beneficjentów, zarówno bezpośrednich, jak
i pośrednich, zgłosił się do mnie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

NZOZ Ośrodek Miłosiernego Samarytanina Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi działalność w
zakresie rehabilitacji od 1999 r. Na początku współpracował z kasami chorych, a następnie z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Ośrodek ten nie tylko realizuje umowy z NFZ, ale także pomaga osobom nieubezpie-
czonym, dotyczy to również przypadków wykraczających poza refundację NFZ. Czyni to dzięki zaangażo-
waniu swoich specjalistów, dzięki pozyskiwaniu 1% podatku oraz innych dotacji.

Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej pozbawi ośrodek możliwości starania się o te dodat-
kowe środki, a tym samym uniemożliwi udzielanie pomocy osobom nieobjętym ubezpieczeniem oraz w in-
nym obszarze zagrożonym pogorszeniem stanu zdrowia i jakości życia. Jednocześnie z powodu zgłoszenia
działalności gospodarczej taki NZOZ zostanie zmuszony do rozwiązania umowy z NFZ i starania się, jako
nowy podmiot, o nowy kontrakt.

W odczuciu gnieźnieńskiego NZOZ jest to działanie dyskryminujące w kontekście wolnego rynku i kon-
kurencji, a przede wszystkim uderzające w prawo do pomocy najbiedniejszym i zagrożonym marginalizacją.

Z założenia każde przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, jest nastawione na osiąganie zysków.
Działalność gnieźnieńskiego ośrodka oraz wielu jemu podobnych nigdy jednak nie przynosiła zysków. Zało-
żone zostały bowiem w celu niesienia pomocy potrzebującym i właśnie na to w całości przeznaczają swoje
dotacje, zgodnie z celami statutowymi.

Z poważaniem
Piotr Gruszczyński




