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Warszawa, 

Pani 
EWA KOPACZ 

MINISTER ZDROWIA 

W grudniu 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Pani Minister w 
sprawie świadczenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej odpłatnych 
usług medycznych dla osób i instytucji w formie umów grupowych i indywidualnych 
abonamentowych kart pacjenta, oferowanych np. przez Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA w Warszawie. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w piśmie z dnia 16 kwietnia 2009r. 
(MZ-OZO-551-16858-2/MZ/09), podzielił wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, 
stwierdzając, że w ocenie Ministra Zdrowia działania Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie naruszają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). Poinformował 
jednocześnie o wezwaniu w dniu 19 marca 2009 r. Szpitala do usunięcia uchybień 
polegających na naruszeniu art. 33 ust. 1, art. 38 ust. 5 oraz art. 54 ust. 1 pkt 1 
powołanej ustawy w terminie 30 dni oraz przypomnieniu Szpitalowi o wszczęciu 
postępowania o wykreślenie Szpitala z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w 
przypadku nieusunięcia uchybień w wymienionym terminie (stosownie do art. 15 ust. 1 
cytowanej ustawy). Podsekretarz Stanu zapewnił również Rzecznika, że „informacje o 
podjętych działaniach będą niezwłocznie przekazane do Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich". 

Z przykrością informuję, że dotychczas Rzecznik Praw Obywatelskich nie 
otrzymał dalszych informacji w sprawie kwestionowanej działalności Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pozwolę sobie zauważyć, że na stronie 
internetowej tego Szpitala nadal są oferowane usługi abonamentowe - indywidualne 
karty pacjenta (wydruk z dnia 11 sierpnia br. w załączeniu). 
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Przypominam jednocześnie, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymał 
odpowiedzi Pani Minister w sprawie innych kwestii podnoszonych w wystąpieniu z 
dnia 23 grudnia 2008 r., a mianowicie na temat skali sygnalizowanego problemu na 
terenie kraju oraz odnośnie działań i zamierzeń Pani Minister w sprawie wyraźnego 
oddzielenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków publicznych od 
medycznej działalności prywatnej. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o wyrażenie stanowiska we 
wszystkich sprawach podnoszonych w poprzednim wystąpieniu oraz poinformowanie 
Rzecznika o działaniach i zamierzeniach Pani Minister w sprawie zaprzestania 
prowadzenia nielegalnej działalności komercyjnej przez Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA w Warszawie. 


