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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Moje oœwiadczenie dotyczy incydentu w obecnoœci i z udzia³em pani minister Ewy Kopacz.
W dniu 11 maja 2009 r. w Szkole Jêzyków i Zarz¹dzania – International w Rzeszowie przy ulicy Boha-

terów 12 odby³o siê spotkanie parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia, samo-
rz¹dowców, dyrektorów jednostek ochrony zdrowia z pani¹ minister zdrowia Ew¹ Kopacz.

W spotkaniu obok innych konsultantów wojewódzkich, których wypowiedzi dotyczy³y merytorycznie
specjalnoœci medycznych zwi¹zanych z pe³nion¹ funkcj¹, uczestniczy³ równie¿ konsultant wojewódzki
w dziedzinie psychiatrii, pan Maciej Kuligowski. Pan doktor Kuligowski, zabieraj¹c g³os na tym spotka-
niu, zaatakowa³ dyrektora Ko³akowskiego w sposób niegrzeczny, tendencyjny, siêgaj¹c po argumenty
ad personam, to jest ku przestrodze podaj¹c przyk³ad dyrektora szpitala w ¯urawicy z politycznego na-
dania, który z zawodu jest historykiem. Oœwiadczy³, i¿ w tym czasie by³o kilka og³oszeñ o pracy dla nau-
czycieli historii, jednak z tego nie skorzysta³. Za³oga te¿ go nie chcia³a. W szpitalu, który by³ pere³k¹
i pracowa³o w nim dwudziestu specjalistów, dyrektor Ko³akowski mia³ doprowadziæ do odejœcia lekarzy.
Chcia³ wprowadziæ zmianowy system pracy jak w fabryce.

Nadmieniam, ¿e pan Kuligowski do koñca ubieg³ego roku by³ zastêpc¹ dyrektora do spraw medycz-
nych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w ¯urawicy. W zwi¹zku z niespe³nie-
niem ¿¹dañ – kwota podwy¿ki za pe³nienie dy¿urów nie by³a mo¿liwa do zrealizowania – z³o¿y³
wypowiedzenie z pracy, które zosta³o przyjête.

Niezale¿nie od tego, gdzie le¿y racja, jedna ze stron sporu, któr¹ z powodów wczeœniej wymienionych
trudno pos¹dziæ o obiektywizm, wystêpuj¹c w roli konsultanta wojewódzkiego, wykorzysta³a pe³nion¹
funkcjê i forum, na którym siê znalaz³a. W obecnoœci minister zdrowia dosz³o do zawstydzaj¹cego wiêk-
szoœæ zgromadzonych osób personalnego ataku na dyrektora szpitala. W reakcji na to, nie weryfikuj¹c
zarzutów choæby w sferze kwalifikacji, wiedzy i doœwiadczenia dyrektora Ko³akowskiego oraz jego osi¹g-
niêæ w ¿urawickim szpitalu, pani minister wypowiedzia³a siê w sposób poni¿aj¹cy i naruszaj¹cy god-
noœæ pana Ko³akowskiego, twierdz¹c, ¿e jest to skandal, ¿eby na takie stanowisko politycznie mianowaæ
historyka i ¿e ona (pani minister) te¿ mog³aby pójœæ do szko³y uczyæ matematyki. Odnosz¹c siê bezpo-
œrednio i personalnie do dyrektora Ko³akowskiego, stwierdzi³a, ¿eby poszed³ uczyæ dzieci i lepiej zosta-
wi³ szpital. Zada³a te¿ pytanie: co jeszcze robi w tej jednostce?

Ponadto otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e pan Maciej Kuligowski, przedstawiciel wojewody podkarpackie-
go, czyli organu w³adzy rz¹dowej w terenie, zapowiedzia³ siê na kontrolê szpitala. Istnieje obawa, czy
wspó³w³aœciciel (pan Maciej Kuligowski) konkurencyjnego Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
Podkarpackiego Centrum Zdrowia Psychicznego s.c. w Przemyœlu, który przejmuje specjalistów ze szpi-
tala w ¯urawicy, mo¿e obiektywnie i rzetelnie przeprowadziæ kontrolê tej publicznej jednostki. Dlatego
nale¿y siê zastanowiæ, czy nie by³oby rozs¹dne wyeliminowanie praktyki powo³ywania na konsultanta
wojewódzkiego osoby wystêpuj¹cej w podwójnym charakterze.

Jednoczeœnie zwracam siê do pana premiera z proœb¹ o wyjaœnienie problemów zawartych w przed-
stawionych pytaniach, które nurtuj¹ œrodowisko zwi¹zane z ochron¹ zdrowia i na które uczestnicy opi-
sywanego spotkania nie otrzymali odpowiedzi od pani minister.

Jak i kiedy zostan¹ zmienione i ujednolicone stawki i zasady finansowania opieki psychiatrycznej
w kraju analogicznie do finansowania innych œwiadczeñ?

Na jak¹ kwotê z podzia³u zysku z centrali NFZ mo¿e leczyæ Podkarpacki Oddzia³ Wojewódzki NFZ,
a tym samym podkarpacka ochrona zdrowia?

O jak¹ szacunkowo lub procentowo kwotê i w którym roku wzroœnie finansowanie us³ug medycz-
nych po zniesieniu algorytmu podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³ami NFZ?

W jakim stopniu wyrówna to utratê œrodków finansowych na Podkarpaciu w wysokoœci 387 milio-
nów PLN w tym roku, w porównaniu do œredniej krajowej, odnosz¹c siê do liczby mieszkañców?

Mam nadziejê, ¿e wyjaœnienie przedstawionych problemów wp³ynie na lepsz¹ wspó³pracê w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowotnego mieszkañcom Podkarpacia.

Zdzis³aw Pupa




