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Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust  1 pkt. 7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. 
U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191 -193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra 
w sprawie  konsekwencji prawnych i finansowych związanych z przekształceniem Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 
Jednoimienny Szpital Zakaźny.

Poleceniem nr 28/2020 Wojewoda Śląski w dniu 15 marca 2020 r. zdecydował o zmianie struktur organizacyjnych 
Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu  i przekształcenie ze szpitala powiatowego w Szpital Jednoimienny 
Zakaźny.



1.  

2.  

W związku sprzecznymi informacjami w przestrzeni publicznej co do finansowania tego przekształcenia proszę o 
odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy i jakie dyspozycje zostały wydane NFZ przez Ministra Zdrowia co do wysokości i sposobu obliczania
poziomu finansowania bieżącego finansowania funkcjonowania szpitali jednoimiennych?

 p  Czy i jakie kwoty w postaci dotacji zostały przekazane z budżetu państwa i dedykowane na pokrycie kosztów
rzekształcenia szpitala w Jednoimienny Szpital zakaźny  m.in. na:

- konieczne prace modernizacyjne

-wyposażenie w specjalistyczny sprzęt

-środki ochrony osobistej

-inne bieżące wydatki, niezbędne ze względu na szczególne wymogi sanitarne i charakter zagrożenia

2. Czy i jakie kwoty zostały przekazane z budżetu państwa do Szpitala Jednoimiennego Zakaźnego w Raciborzu 
dedykowane na wynagrodzenia dla pracowników ze względu na szczególny charakter pracy, godziny nadliczbowe czy 
rekompensatę utraconych dochodów z powodu ograniczenia zatrudnienia w innych placówkach?

3. Kto pokrywa wynagrodzenia dodatkowej kadry medycznej, skierowanej do Szpitala Jednoimiennego Zakaźnego 
przez Wojewodę i według jakich stawek zaszeregowania? Czy według dotychczasowego systemu wynagrodzenia?

4. Czy i jak korespondencja ze strony Szpitala, Powiatu Raciborskiego lub Wojewody Śląskiego kierowana była do 
Ministra Zdrowia w sprawie finansowych i organizacyjnych implikacji decyzji o przekształceniu szpitala i pozbawieniu 
mieszkańców powiatu bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych spoza epidemii Covid19?

Powyższe pytania nie dotyczą środków  funduszy europejskich na inwestycje w szpitalu oraz darowizn czy to ze strony 
spółek skarbu państwa czy innych podmiotów.

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz
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