
                        

       

    

  

 

    Warszawa, dnia 5 sierpnia 2022 r. 

     

    Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski 

Pan Mikołaj Bogdanowicz 

Szanowny Panie Wojewodo! 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 

1996 r. (Dz. U. 2018, poz. 1799) zwracam się z poniższą interwencją. 

23 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, w trakcie którego omawiana 

była informacja na temat planowanej fuzji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1  im. dr. Antoniego Jurasza 

w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. 

Wątpliwości co do tego pomysłu zgłaszają wszystkie środowiska, tj. personel medyczny (lekarze, 

pielęgniarki), personel naukowy, Bydgoska Izba Lekarska, również sami pacjenci. Wszyscy 

jednoznacznie wskazują, że konsolidacja placówek może ograniczyć dostępność do świadczeń 

zdrowotnych mieszkańcom całego regionu kujawsko-pomorskiego, m.in. poprzez zmniejszenie 

liczby łóżek w poszczególnych, specjalistycznych oddziałach. Poprzez połączenie dwóch placówek 

nie zostanie rozwiązany jeden z podstawowych problemów ochrony zdrowia – kolejki (łącząc dwie 

placówki w jedną – kolejki się wydłużą, a nie skrócą). Obecnie wielu pacjentów oczekuje na 

diagnostykę i leczenie - narażenie ich na dłuższy czas oczekiwania z całą pewnością nie wpłynie 

pozytywnie na ich zdrowie i możliwości leczenia. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zwracają 

również uwagę na inny aspekt – ograniczenie szkolenia nowego personelu medycznego.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że żadne dotychczasowe plany restrukturyzacyjne 

szpitali nie odbywały się z korzyścią dla pacjenta. W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia, 

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wskazuje, że „Sytuacja finansowa szpitali uniwersyteckich 

w Bydgoszczy od wielu lat ulega pogorszeniu, wynikającemu przede wszystkim z niedostatecznego 

finansowania wysoko specjalistycznych procedur medycznych”. 

Na początku kwietnia NFZ ogłosił, że wydatki na leczenie wzrastają o 4,5% - jednak zarówno 

Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i rząd słowem nie wspomnieli o tym, że podnosząc o 4,5% wydatki 

na leczenie jednocześnie zabrano dotychczasowe dodatkowe 3%, które przysługiwało szpitalom  

w trakcie pandemii. W efekcie wydatki na służbę zdrowia zwiększyły się jedynie  

o 1,5% - co przy szalejących cenach energii, paliw, gazu, usług i towarów jest kropla w morzu 

potrzeb (inflacja wynosi obecnie 15,5%). 



                        

       

    

  

 

 

Rektor UMK w piśmie do Ministerstwa Zdrowia wskazał, że projekt konsolidacji szpitali został 

przedstawiony Panu Wojewodzie, a władze uniwersytetu pozostają w kontakcie z Panem Wojewodą. 

Z informacji przekazywanych przez władze UMK wynika, że Pan Wojewoda posiada wiedzę  

o powodach planowanej fuzji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1  im. dr. Antoniego Jurasza  

w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy. W związku  

z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

- Kiedy przedstawiono Panu Wojewodzie projekt konsolidacji wyżej wspomnianych szpitali? 

- Czy mając wiedzę o niedoszacowanej wycenie świadczeń wystąpił Pan Wojewoda w tej sprawie do 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak – kiedy? Uprzejmie proszę  

o przekazanie kserokopii korespondencji w tej sprawie. 

- Jakie działania, mające na celu przeciwdziałanie ograniczeniom w dostępie do świadczeń 

medycznych mieszkańcom naszego regionu (w wyniku fuzji placówek) podjął Wojewoda Kujawsko-

Pomorski? Proszę o przekazanie kserokopii wystąpień w tej sprawie.  

- Jakie działania mające na celu przeciwdziałanie ograniczeniu szkolenia nowego personelu 

medycznego (w wyniku fuzji placówek), którego w regionie mamy znaczny deficyt - podjął 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski? Proszę o przekazanie kserokopii wystąpień w tej sprawie.  

- Jakie inne działania, podjął Wojewoda Kujawsko-Pomorski - w celu wyjaśnienia  

i zapobiegnięcia konsolidacji placówek? Proszę o przekazanie kserokopii wystąpień w tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku,   

Poseł na Sejm RP 

 

  

            Magdalena Łośko   


