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Pan 
Grzegorz Sieńczewski
Dyrektor Szpitala
Pomnik Chrztu Polski
ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając na skierowaną do Ministra Zdrowia w dniu 22 lutego 2022 r. prośbę 

o sprostowanie zapisu przyporządkowującego Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie 

do kategorii D w tabeli „Symulacja przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których 

mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

na podstawie danych za 2020 r.”, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia 

uprzejmie informuje, co następuje.

Materiał w postaci symulacji przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa 

w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na podstawie 

danych za 2020 r. jest materiałem wyłącznie poglądowym, roboczym, niewiążącym 

i przekazany został przez Ministerstwo Zdrowia członkom Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

(na ich wniosek) w celu uwidocznienia jak kształtowałaby się kategoryzacja podmiotów 

szpitalnych na podstawie kryteriów zawartych w projekcie ustawy o modernizacji 

i poprawie efektywności szpitalnictwa w wersji z dnia 29 grudnia 2021 r., według danych 

za 2020 r. Należy podkreślić, iż materiał został udostępniony do wiadomości publicznej 

przez Związek Miast Polskich.

Kategoria przypisana w przedmiotowej tabeli Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski 

w Gnieźnie została ustalona na podstawie danych finansowych przekazanych przez 

Szpital w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. W związku z faktem, że Szpital nie 

wywiązał się z obowiązku przekazania wraz z danymi statystycznymi za I kwartał 

2021 r. skorygowanych danych według stanu na 31 grudnia 2020 r., Ministerstwo 
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Zdrowia dysponowało tylko danymi wstępnymi za 2020 r. i na podstawie tych danych 

dokonało symulacji określenia kategorii.

Jednocześnie należy podkreślić powtarzające się problemy z terminowością 

przekazywania sprawozdań statystycznych przez Państwa Szpital. W 2020 i 2021 roku 

żadne ze sprawozdań statystycznych dotyczących informacji o sytuacji finansowej oraz 

strukturze zobowiązań Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie nie zostało przekazane 

w określonym terminie, a opóźnienia w ich przekazaniu sięgały przeszło trzech tygodni, 

mimo licznych monitów ze strony Departamentu, jak również Wydziału Zdrowia 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Opieszałość w realizacji obowiązków 

sprawozdawczych Państwa Szpitala niejednokrotnie opóźniała prace analityczne 

dotyczące całej zbiorowości podmiotów leczniczych. 

W związku z powyższym, Departament zwraca się z prośbą o rzetelne wypełnianie 

w przyszłych okresach sprawozdań zamieszczanych w Systemie Statystyki w Ochronie 

Zdrowia oraz ich przekazywanie zgodnie z terminami określonymi w tym systemie. 

Niezależnie od powyższego, Departament uzyskawszy dane z przesłanego 

sprawozdania finansowego za 2020 rok, uprzejmie informuje, że przekazując 

przedmiotową tabelę z symulacją kategorii za 2020 rok ewentualnym kolejnym 

podmiotom, uwzględni w niej Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jako 

zakwalifikowany do kategorii C.

Z poważaniem, 

Rafał Główczyński 
Zastępca Dyrektora 
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