
 

                                                                                          Racibórz, dnia 24 kwietnia 2020 r.  

      

Gabriela Lenartowicz 
 Posłanka na Sejm RP 

 

                                             Szanowny Pan 
                                            Piotr Nowak 
                                                  Dyrektor  

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

                                                                                                                                     

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.16 z dnia                
9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami zwracam się do 
Pana w sprawie  finansowania ze środków NFZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu 
przekształconego w Jednoimienny Szpital Zakaźny. 

  

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej sprzecznymi informacjami oraz 
coraz liczniejszymi prośbami o podjęcie interwencji wpływającymi do mojego biura 
poselskiego proszę o udzielenie informacji w odpowiedzi na następujące pytania: 

1.     Jaki jest obecnie sposób finansowania  Szpitala w Raciborzu, który Poleceniem 
Wojewody Śląskiego nr 28/2020 z dnia 15 marca 2020 r. został przekształcony                       
w  Jednoimienny Szpital Zakaźny? 

2.     Jaka kwota została dotychczas przekazana do Jednoimiennego Szpitala w Raciborzu 
na cele walki z COVID-19?  Według jakich kryteriów  została przyznana i jak została 
obliczona? 

3.     Jaki jest harmonogram kierowania dalszych środków finansowych do JSZ                          
w Raciborzu?  

 Według  jakiego algorytmu będą wyliczane?  
 Na jaki okres opiewa obecne finansowanie? 

 



4.     Jakiego rodzaju wydatkom są dedykowane te środki finansowe? 

5.     Czy prawdą jest, że dotychczasowy kontrakt ze Szpitalem Rejonowym w Raciborzu 
zawarty przed przekształceniem zostaje utrzymany i wypłacany? 

 Czy ma charakter ryczałtu?  
 Na jaką wysokość opiewa i na jaki okres?  
 Czy dotyczy rozliczania faktycznie przeprowadzonych konkretnych procedur czy 

też/lub kosztów stałych związanych   z tzw. gotowością?   

6.     Czy w sytuacji kiedy szpital nie pełni innej roli poza JSZ środki te mogą być 
wydatkowane na cele walki z COVID-19? 

7. Jak obecnie ze strony NFZ wygląda finansowanie specjalistycznej opieki medycznej 
dla mieszkańców powiatu, usytuowanej dotychczas na terenie szpitala w Raciborzu? 

Ze względu na szczególnie napiętą sytuację społeczną zarówno w gronie personelu jak                
i opinii publicznej związaną z trybem przekształcenia jedynego w powiecie szpitala                           
i faktycznej likwidacji przychodni specjalistycznych mieszczących się w tej lokalizacji, 
proszę o pilną odpowiedź. 

 

Podstawa prawna: 
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.16, art. 19 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 
poz. 350 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej  z dnia 6 września 2001 art. 3, art. 4 (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 

1198) 

   
 

                                                                                                         Z wyrazami szacunku, 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                   
 
 


