
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,  

Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka  
i Wojciecha Skurkiewicza 
na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, ministra zdrowia Bar-
tosza Arłukowicza oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 
Zwracamy się do Panów z jedną z najbardziej niepokojących spraw dotyczących mojego miasta, to jest ze 

sprawą jedynego szpitala w Rawie Mazowieckiej i w powiecie rawskim. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej jest trudna, a nawet zła. W chwili obecnej szpital walczy 
o przetrwanie. Placówka jest zadłużona, a owo zadłużenie stało się pretekstem do inicjowania przez władze 
samorządowe prób restrukturyzacji, to jest całkowitej prywatyzacji szpitala. 

Z uzyskanych informacji wynika, że planowane są zwolnienia grupowe, jednakże między innymi zwol-
nione pielęgniarki i położne wróciłyby do szpitala, ale już nie w ramach zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę. Opiekę pielęgniarską miałby zapewnić podmiot, który wygra przetarg na obsługę pielęgniarską 
w szpitalu, a zwolnione pielęgniarki mogłyby pracować w tym podmiocie. A przecież taka forma zatrudnie-
nia oznacza gorsze warunki pracy dla pielęgniarek. 

W związku z niezwykle trudną sytuacją szpitala, niezwykle niebezpieczną dla mieszkańców powiatu raw-
skiego, którzy w przypadku jego zamknięcia będą zmuszeni korzystać z opieki okolicznych szpitali, prosimy 
Pana Marszałka Województwa Łódzkiego o odpowiedź na następujące pytania. Czy znana jest Panu trudna 
sytuacja szpitala i jego pracowników oraz czy przewiduje Pan jakąkolwiek formę wsparcia i pomocy dla 
szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, a jeśli tak, to jaką? 

Pana Ministra Zdrowia pragniemy zapytać o to, na jaką formę ratowania i ochrony zdrowia będą mogli li-
czyć mieszkańcy powiatu rawskiego w przypadku zamknięcia szpitala Świętego Ducha w Rawie oraz o to, 
czy resortowi zdrowia znane są plany restrukturyzacji szpitala i czy resort je nadzoruje. 

Prezesa NFZ prosimy o informacje na temat kontraktów zawieranych w ciągu ostatnich pięciu lat ze szpi-
talem Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Prosimy także o informacje dotyczące negocjacji kontraktów, 
chodzi przede wszystkim o usługi medyczne, o które wnosił szpital, ich liczbę oraz o informację dotyczącą 
tego, jaka część usług, o które wnoszono, znalazła się w kontrakcie. 

Z góry dziękujemy za szczegółowe wyjaśnienia. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Wojciech Skurkiewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




