POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nowy Sącz, dnia 17 lipca 2014 r.

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
lek. med. Artur Puszko
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu
Szanowny Panie Dyrektorze,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora, w związku z licznymi interwencjami osób korzystających z parkingu
szpitalnego, zwracam się do Pana Dyrektora w następującej sprawie.
Kilka tygodni temu w mediach ukazała się informacja, że Szpital Specjalistyczny
w Nowym Sączu zawarł umowę dzierżawy części swoich gruntów z przeznaczeniem
na budowę miejsc parkingowych oraz wykonanie systemu parkingowego. Powyższa
umowa miała zostać zawarta na okres 10 lat, a po jej wygaśnięciu zarząd
nad parkingiem ma ponownie przejąć Szpital. Jak mogliśmy się później przekonać
realizacja umowy rozpoczęła się od remontów wjazdów do szpitala i zamontowania
bramek wjazdowych oraz kas, a nie od gruntownego remontu parkingu, który ma być
wykonany w ciągu najbliższych 2 lat. Już na etapie prac remontowych w mediach
ukazała się informacja dotycząca kwestii opłat za korzystanie z parkingu. Z informacji
przekazywanych przez władze Szpitala wynikało, że „opłaty za parkowanie nie będą
wysokie, a w przypadkach, gdy ktoś będzie chciał tylko podwieźć pacjenta, na przykład
na szpitalny oddział ratunkowy, ich uiszczanie nie będzie konieczne” 1 . Tymczasem
jak wynika z informacji przekazywanych mi przez osoby korzystające z parkingu
szpitalnego, opłaty za godzinę parkowania są niezwykle wysokie i nie ma możliwości
czasowego wjazdu np.: celem zawiezienia osoby chorej na Szpitalny Oddział Ratunkowy
bez konieczności uiszczenia opłaty.
Zgodnie z cennikiem opłata za każdą rozpoczętą godzinę parkowania wynosi
3 złote. Nie ma zatem żadnych zapisów o możliwości czasowego, bezpłatnego
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parkowania. Taka sytuacja powoduje, że nawet wjazd na kilka minut powoduje
konieczność uiszczenia pełnej opłaty w wysokości 3 złotych. Podkreślam, że niższa
opłata parkingowa występuje w strefie A płatnego parkowania Miasta Nowego Sącza,
w zatem w ścisłym centrum miasta i wynosi 2 złote za godzinę. Co istotne, opłaty te są
pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a na parkingu szpitalnym
opłaty pobierane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Trzeba zatem podkreślić,
że parking przy Szpitalu w Nowym Sączu jest jednym z najdroższych w całym mieście,
co z całą pewnością nie powinno mieć miejsca z uwagi na publiczny charakter placówki
i specyfikę jej działalności. Ponadto tworząc regulamin funkcjonowania parkingu
nie przewidziano możliwości zwolnienia z opłat parkingowych osób niepełnosprawnych
posiadających kartę parkingową, co nierzadko ma miejsce na parkingach szpitalnych
w Polsce. Podsumowując uważam, że zasadnym byłoby poddanie ponownej analizie
zarówno regulaminu funkcjonowania parkingu, jak i cennika opłat i wprowadzenie
do nich powyższych zmian.
Chciałbym również zwrócić uwagę na samą zasadność wydzierżawienia przez
Szpital parkingu podmiotowi zewnętrznemu. Nasuwa się pytanie, czy Szpital
jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej sam nie powinien był podjąć
działań celem zorganizowania płatnego, niestrzeżonego parkingu. Takie rozwiązanie
pozwoliłoby na uzyskanie środków finansowych, pozwalających na wykonanie remontu
parkingu i czerpanie z tego tytułu dochodów. Wątpliwości budzi fakt, iż jak wynika
z informacji medialnych, podmiot prywatny zawarł ze Szpitalem umowę dzierżawy
na okres 10 lat, a w przeciągu 2 ma przeprowadzić niezbędne remonty. Co więcej,
Zarządca „w zamian za pokrycie kosztów inwestycji, przez najbliższe dwa lata będzie
miał prawo do poboru opłat od wjeżdżających na teren szpitala kierowców”
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Rodzi się zatem pytanie, czy w tym okresie Zarządca będzie płacił czynsz dzierżawny,
czy też będzie miał do wyłącznej dyspozycji cały dochód uzyskany z opłat parkingowych.
Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ obserwacja działania systemu opłat skłania
do wysnucia wniosku, że zysk z tego tytułu będzie znaczący. Przyjęcie powyższego
zwolnienia może zatem doprowadzić do sytuacji, w której Zarządca z uzyskanego zysku
wykona niezbędne remonty przez okres 2 lat, a przez następne 8 po dokonaniu zapłaty
czynszu dzierżawnego pozostanie mu znaczna kwota, która będzie stanowiła jego zysk.
Zatem mając na uwadze powyższe, kierując się dobrem pacjentów i osób
korzystających z parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu zwracam
się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do obniżenia
opłaty za godzinę parkowania; wprowadzenia regulacji umożliwiających czasowy,
np. 30 minutowy, nieodpłatny wjazd celem zawiezienia chorego oraz wprowadzenia
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zwolnienia z obowiązku odprowadzania opłat przez osoby niepełnosprawne posiadające
kartę parkingową. Ponadto zwracam się do Pana Dyrektora o udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania:
1) Czy

Szpital

rozważał

możliwość

podjęcia

działań

zmierzających

do zorganizowania płatnego, niestrzeżonego parkingu bez przekazywania tego
zadania prywatnemu przedsiębiorcy ?
2) Czy Szpital dokonywał analizy natężenia ruchu na parkingu celem oszacowania
ewentualnych zysków z tytułu pobierania opłat parkingowych ?
3) Jak jest wysokość czynszu dzierżawnego odprowadzanego przez Zarządcę
parkingu i czy będzie on płacony przez pierwsze 2 lata wykonywania umowy ?
4) Jaka jest przewidywana kwota, którą należy przeznaczyć na remont parkingu
szpitalnego ?

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

