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Zgierz, 10.10.2017r. 

B o h d a n B ą c z a k 
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.09.2017r. w sprawie możliwości wprowadzenia 

bezpłatnego połączenia telefonicznego dla pacjentów Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych 

w Zgierzu informuję, że statut Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu w Rozdziale 

2 określa szczegółowo cele, zadania i zakres działalności Zespołu, którego podstawowym zadaniem 

jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych. MZPR realizuje także inne działania medyczne wynikające z procesu 

leczenia, jak np.: rehabilitację leczniczą, opiekę nad kobietą ciężarną i noworodkiem, badania 

diagnostyczne. 

Należy podkreślić, iż wskazany w Statucie rodzaj działalności, którą może wykonywać 

MZPR jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 15 kwietnia 201 lr. 

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1638 z póżń. zm.). 

W myśl przywołanych przepisów MZPR nie ma podstaw prawnych do wykonywania innego 

rodzaju działalności niż udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także świadczenia na rzecz 

pacjentów usług w postaci nieodpłatnych połączeń telefonicznych, gdyż tego rodzaju działalność 

wykracza poza cele i zadania MZPR określone w Statucie. 

Należy także podkreślić, iż usługa w postaci nieodpłatnego połączenia telefonicznego dla 

pacjentów pociągnęłaby za sobą koszty finansowe, które nie znajdują podstawy prawnej w świetle 

powołanych przepisów. W związku z tym, iż MZPR jest zakładem publicznym, tego rodzaju 

bezpodstawny wydatek stanowiłby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Dodatkowo pragnę nadmienić, iż w celu ułatwienia pacjentom kontaktu z Przychodniami za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w MZPR w 2014r. zainstalowano nową 

centralę telefoniczną, która zastąpiła dotychczasowy, przestarzały i niefunkcjonalny system połączeń 

telefonicznych. Nowe urządzenia spełniają wszelkie standardy techniczne oraz zapewniają 

pacjentom i pracownikom nowoczesny systemem łączności. 

Pragnę nadmienić, iż zainstalowana centrala nie naraża pacjentów na dodatkowe wydatki. 

Koszty połączeń pomiędzy telefoniami stacjonarnymi i komórkowymi zależą od poszczególnych 

operatorów oraz umów zawieranych indywidualnie przez pacjentów. Jest to jednak okoliczność, 

na którą MZPR nie ma wpływu. Nie ma natomiast znaczenia, czy połączenie wykonywane jest przez 
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telefon komórkowy czy stacjonarny. Każdy mieszkaniec Zgierza, w zależności od wybranego przez 

siebie operatora i wykupionego abonamentu, może uzyskać połączenia znacznie tańsze niż 

dotychczas. Połączenia z przychodniami mogą być zatem realizowane nawet nieodpłatnie, 

w zależności od umów zawieranych przez pacjentów z operatorami sieci telefonicznych. 

Reasumując, w świetle obowiązujących przepisów, nie ma możliwości wprowadzenia 

w MZPR bezpłatnego połączenia telefonicznego dla pacjentów. 

W Y D Z I A Ł O R G A N I Z A C Y J N Y 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

Wpłynęło dnia 


