
 

 

 

 
INTERWENCJA 

POSEŁ MAGDALENY ŁOŚKO 

i nowe informacje w sprawie  

planów konsolidacji Szpitali Uniwersyteckich im. dra A. Jurasza i im. dr J. Biziela  

oraz wyceny świadczeń zdrowotnych dla szpitali 

 

8 lipca 2022 r. władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika skierowały do Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym 

wskazują, że „Sytuacja finansowa szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy od wielu lat ulega pogorszeniu, wynikającemu 

przede wszystkim z niedostatecznego finansowania wysoko specjalistycznych procedur medycznych”. 

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

przedstawiony Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, a władze uniwersytetu pozostają w kontakcie z Panem 

Wojewodą. Z informacji przekazywanych przez władze UMK wynika, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski posiada 

pełną 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 tym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski dotychczas nie poinformował opinii publicznej o swoich 

działaniach w tej sprawie – Poseł Magdalena Łośko zwróciła się w dniu dzisiejszym z interwencją, w której żąda od 

Wojewody odpowiedzi na następujące pytania: 

- Kiedy przedstawiono Panu Wojewodzie projekt konsolidacji szpitali uniwersyteckich? 

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

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia? Jeśli tak – kiedy?  

- Jakie działania, mające na celu przeciwdziałanie ograniczeniu dostępu do świadczeń medycznych mieszkańcom 

naszego regionu (w wyniku fuzji placówek) podjął Wojewoda Kujawsko-Pomorski?  

- 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?  

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

placówek?  

Poseł Magdalena Łośko podkreśla w interwencji, że sytuacja w jakiej znalazły się Szpital Uniwersytecki nr 1  

im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i Szpital Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz słowa 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tylko potwierdzają fakt, że wycena świadczeń jest niedoszacowana  

i w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistym kosztom realizacji świadczeń zdrowotnych. Jest jednocześnie 

powodem do wydania rekomendacji połączenia obu placówek. Wojewoda Kujawsko-Pomorski posiadający pełną 

wiedzę o powodach planowanej fuzji szpitali uniwersyteckich i wysoko niedoszacowanej liczbie świadczeń  

– powinien podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców naszego regionu. Pytania Poseł 

Magdaleny Łośko pomogą odpowiedzieć czy takie działania rzeczywiście zostały podjęte. 

Z wyrazami szacunku,  

Biuro Poselskie Magdaleny Łośko 

796-009-910  

 


