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Odpowiadając na zapytanie zgłoszone przez Pana podczas obrad sesji Rady 

Miasta Zgierza w dniu 29 marca 2012 roku, dotyczące wznowienia działalności Poradni 

Medycyny Sportowej na terenie Zgierza, uprzejmie informuję: 

Istotnie, w udzielonej Panu Radnemu w dniu 30 stycznia 2012 r. odpowiedzi 

na interpelację w przedmiotowej sprawie, zobowiązałam się do podjęcia rozmów i działań 

na rzecz funkcjonowania poradni sportowo - lekarskiej na terenie naszego miasta. 

Moje starania początkowo ukierunkowane były na stworzenie możliwości 

dla funkcjonowania poradni o profilu sportowym w strukturach miejskiej służby zdrowia 

tj. w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, dla którego Gmina Miasto 

Zgierz jest organem założycielskim. 

Taka perspektywa rysowała się w kontekście pojawienia się niewykorzystanych przez 

MZPR środków finansowych, wcześniej zaplanowanych w budżecie miasta Zgierza 

na 2012 rok na prowadzenie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży do 18 

roku życia, na którą MZPR uzyskał kontrakt z NFZ wraz z finansowaniem świadczeń 

w tym zakresie. 

Jednakże dokonana na moje zlecenie analiza sytuacji kontraktowej MZPR oraz kontrola 

finansowa tej jednostki wykazały złą kondycję finansową miejskich przychodni ze względu 

na utratę wieloletnich kontraktów w zakresie ambulatoryjnej opjek[ specjalistycznej, 
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planowaną dużą stratę finansową na 2012 rok a także potrzebę niezwłocznego podjęcia 

działań naprawczych celem zmniejszenia skutków finansowych braku kontraktów. 

Na skutek wystosowanych przeze mnie pism wyrażających zaniepokojenie 

zaistniałą sytuacją, kierowanych do Wojewody Łódzkiego i Dyrektora Łódzkiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiła się możliwość ogłoszenia przez 

NFZ dodatkowych konkursów na świadczenia specjalistyczne, do których MZPR planował 

przystąpić. 

Czułam się zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do uzyskania przez 

MZPR wspomnianych kontraktów i udzielenia pomocy naszej jednostce, dlatego na koniec 

lutego, na mocy uchwały Rady Miasta Zgierza dokonano stosownych zmian w budżecie 

miasta Zgierza, aby umożliwić MZPR dokonanie niezbędnego do ubiegania się o kontrakt 

na chirurgię stomatologiczną sprzętu medycznego tj. aparatu rtg stomatologicznego. 

W efekcie tych starań MZPR uzyskał kontrakt na poradnię chirurgii stomatologicznej 

i również na poradnię nefrologiczną. 

W chwili obecnej, biorąc pod uwagę przepisy obowiązującej od 1 lipca 2011 r. 

ustawy o działalności leczniczej, dyrektor MZPR nie widzi możliwości utworzenia poradni 

sportowo-lekarskiej w strukturze organizacyjnej jednostki. 

W tej sytuacji wystosowane zostanie pismo do Starosty Zgierskiego w sprawie 

rozpatrzenia możliwości prowadzenia poradni sportowej przez Powiat Zgierski, zważywszy 

na fakt , że poradnia taka funkcjonowała do końca ubiegłego roku w Powiatowym Zespole 

Opieki Zdrowotnej, zatrudniała lekarzy specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami 

do wykonywania badań lekarskich i wysiłkowych sportowców a także dysponowała 

specjalistycznym sprzętem medycznym, który w latach ubiegłych na mocy porozumień 

ze Starostwem w Zgierzu został dofinansowany z budżetu miasta Zgierza. 



Nie uzyskanie kontraktu z NFZ na świadczenia zdrowotne udzielane przez 

poradnię nie zawsze musi prowadzić do jej likwidacji, lecz może skutkować finansowaniem 

jej działalności przez samorząd albo pobieraniem opłat za badania, na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

To ostatnie rozwiązanie nie jest jeszcze do końca jednoznacznie określone i budzi sporo 

kontrowersji. 

W sprawie pobierania opłat za świadczenia zdrowotne wystosowane więc zostały pisma 

do kancelarii prawniczej, wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia oraz 

do Ministerstwa Zdrowia o interpretację zapisów ustawowych ustawy o działalności 

leczniczej i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Pragnę dodać, że w najbliższym czasie, rozważam możliwość zorganizowania 

spotkania z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Powiatowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu 

oraz przedstawicieli środowisk sportowych w naszym mieście, celem wspólnego 

omówienia problemu braku możliwości diagnostycznych dla sportowców w Zgierzu i próby 

jego rozwiązania, o terminie którego zostanie Pan Radny powiadomiony. 

Odnosząc się do ponaglającego tonu Pana wypowiedzi, chciałam uprzejmie 

zauważyć, że zobowiązałam się do działań w przedmiotowej sprawie i bardzo chciałabym, 

aby moje starania odniosły oczekiwany przez środowisko sportowe naszego miasta 

skutek, ale nie mogę zagwarantować pomyślnego rozwiązania tego zagadnienia. 


