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WNIOSEK O KONTROLĘ W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W związku ze złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
posłów na Sejm Grzegorza Brauna, Artura Dziambora, Dobromira Sośnierza, Michała Urbaniaka
do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, względem m.in. premiera
Mateusza Morawieckiego, ministrów zdrowia Adama Niedzielskiego i Łukasza Szumowskiego
oraz ministra Michała Dworczyka, o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 165 § 1 pkt 5 oraz
165 § 3 Kodeksu karnego, niniejszym wnoszę o przeprowadzenie kontroli Najwyższej Izby Kontroli
w Ministerstwie Zdrowia.

UZASADNIENIE
Mateusz Morawiecki jako Prezes Rady Ministrów wiosną 2020 r., wspólnie ze wszystkimi
swoimi ministrami, a zwłaszcza z ówczesnym minister zdrowia Łukaszem Szumowskim, przy
wsparciu całego obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął działania, które opinii
publicznej przedstawiane są jako walka z koronawirusem SARS-COV-2, powodującym chorobę
COVID-19. Łukasza Szumowskiego zastąpił od dnia 26 sierpnia 2020 r. na stanowisku ministra
zdrowia Adam Niedzielski, który kontynuatorem polityki poprzedniego ministra zdrowia.
Rząd zaniechał jednocześnie wprowadzania stanu wyjątkowego, który uzasadniałby
szereg naruszeń swobód obywatelskich. Polityka prowadzona przez rząd, która trwa po dzień
dzisiejszy, polega w głównej mierze na wydawaniu rozporządzeń, które powodują zakłócenia
normalnego życia społecznego i gospodarczego w Polsce poprzez wprowadzanie
tzw. „lockdownów”, które paraliżują polską gospodarkę oraz na koncentracji wszystkich sił
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polskiego systemu ochrony zdrowia na walkę tylko z jedną chorobą, przy zaniechaniu leczenia
pozostałych chorób zagrażających zdrowiu i życiu Polaków.
Zaniedbania opieki medycznej na innych „frontach” niż walka z koronawirusem
spowodowały, że w 2020 roku zmarło o ponad 82.000 Polaków więcej niż w latach 2016-2019.
Liczba zgonów w roku 2020 roku wyniosła ostatecznie 486.147, czyli najwięcej od czasów
zakończenia II wojny światowej. Co ważne, tylko 28.960 miało związek z COVID-19. 1
Rok 2021 nie zaczął się lepiej, bowiem tylko w pierwszych sześciu jego tygodniach zmarło
12.000 Polaków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co więcej Polska przoduje
w statystykach dotyczących tzw. “nadmiarowych śmierci”. Jesteśmy pod tym względem
niechlubnym liderem w Europie, odsetek nadmiarowych śmierci wyniósł w Polsce w zeszłym roku
23,5%.2
Według danych podanych przez portal dorzeczy.pl w 2020 roku, w porównaniu do 2019 roku
- hospitalizacja chorych w okresie styczeń-wrzesień miała spaść o 25%, czyli aż o 1,3 miliona
pacjentów! Skoncentrowanie systemu ochrony zdrowia jedynie na walce z koronawirusem miało
doprowadzić do przekładania planowanych zabiegów, blokowania łóżek nie-covidowych, itp.3
Równolegle rząd dopuścił do upowszechnienia tzw. „teleporad” na masową skalę. Jeszcze kilka
miesięcy przed wybuchem epidemii żaden lekarz bez zbadania pacjenta nie zdecydowałby się go
zdiagnozować. Podstawową praktyką były badania fizykalne, tj. osłuchanie pacjenta, badanie
palpacyjne, obejrzenie pacjenta - nie można zrobić przez telefon. Pacjent dowolnie i subiektywnie
może ocenić swoje objawy i dolegliwości. Teleporada sprawdza się przede wszystkim w jednym
przypadku – w przypadku przedłużenia recept dla zdiagnozowanych pacjentów. Ograniczenie
stosowania teleporad nastąpiło dopiero po kilkunastu miesiącach, co nie mogło pozostać bez wpływu
na sytuację zdrowotną Polaków.
Równolegle działania rządu doprowadziły do sytuacji, w której edukacja w Polsce zasadniczo
funkcjonuje w systemie zamkniętych szkół od ponad 35 tygodni. To piąty wynik w Europie.
Najdłużej dzieci nie uczą się stacjonarnie w Macedonii Północnej, tam szkoły są zamknięte
od 43 tygodni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że brak kontaktu z rówieśnikami doprowadzi
do bardzo poważnych problemów psychiatrii dziecięcej, do nieodwracalnych szkód dla zdrowia
psychicznego dzieci. Trzeba przypomnieć, że w Polsce mamy bardzo małą liczbę psychiatrów
dziecięcych. Dziś w Polsce jest 465 lekarzy ze specjalizacją w psychiatrii dzieci i młodzieży, podczas
gdy pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wymagało już w 2019 r.,
według oficjalnych szacunków ok. 630.000 polskich dzieci. Działania rządu w zakresie edukacji
zdalnej mogły jedynie doprowadzić do wzrostu dzieci potrzebujących pomocy specjalistycznej
o kolejne dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy dzieci.
Wszystkie opisane powyżej okoliczności są efektem ustaw i rozporządzeń, które zostały
wprowadzone od wiosny 2020 r. czyli okresu, gdy rząd Mateusza Morawieckiego przyjął nieudolną
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politykę zdrowotną, kosztem walki z innymi chorobami. Polityka ta prowadzona jest nieustannie przy
aktywnej postawie ministra Niedzielskiego, który popiera wszystkie wprowadzane obostrzenia.
Posłowie Konfederacji przestrzegali przed tym już w kwietniu 2020, gdy łączna liczba śmierci
miesięcznie była mniejsza, niż w poprzednich latach.
Polityka rządu odpowiadać będzie może za kolejny wzrost nadmiarowych zgonów, które
niechybnie ujawnią się w statystykach za rok 2021. Głównym ich powodem będzie całkowite
poświęcenie walki z innymi chorobami, do czego przyczynia się decyzja o ograniczeniu świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym zawieszeniu planowanych od dawna zabiegów i operacji. Decyzja
z marca 2021 jest już kolejną tego typu decyzją, podjętą przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
po decyzjach z października 2020 r., do których przyczynił się Adam Niedzielski oraz z marca
2020 r., którą podjął sam Niedzielski jako prezes NFZ. Jak stwierdził minister zdrowia: „przy
tzw. pierwszej fali decyzja o ograniczeniu "planówek" spowodowała w kwietniu, który był krytyczny,
jeśli chodzi o spadek zabiegów, w przypadku kilku zakresów (…) spadek średnio o 80% poziomu
z lat poprzednich zabiegów”, a „ta sama decyzja podjęta w październiku spowodowała redukcję
o ok. 60% wykonywanych zabiegów w danych zakresach.” Brak leczenia i operacji wpływa
negatywnie na stan zdrowia milionów Polaków, a następnie przekłada się bezpośrednio na ilość
przyszłych zgonów. To skazywanie ogromnej grupy naszych rodaków na cierpienie,
a w konsekwencji śmierć, której można byłoby uniknąć, gdyby system ochrony zdrowia był lepiej
zarządzany.4
Obciążające dla działań rządu i Ministerstwa Zdrowia są fakty, takie jak te, że od początku
walki z pandemią w Polsce wykrywalność nowotworów spadła o 1/3, liczba przyjęć do placówek
onkologicznych spadła o połowę. Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie – Szymon Chrostowski –
twierdził już we wrześniu ubiegłego roku, że „o prawie 30 proc. spadła ostatnio zachorowalność
na nowotwory, co oczywiście nie jest możliwe, po prostu chorzy w mniejszym stopniu zgłaszają się
do lekarzy i na badania diagnostyczne”.5 Z kolei Nikola Jennek (dyrektor ds. relacji zewnętrznych
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) alarmowała, że pandemia wirusa SARS-CoV-2
spowodowała spadek przyjmowanych nowych pacjentów w placówkach onkologicznych –
w niektórych miejscach nawet o 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku.6 Przez fatalne zarządzanie
systemem ochrony zdrowia umierają ludzie na choroby znane od lat.
Należy dodać, że łącznie w okresie luty 2020 - styczeń 2021 w Polsce mieliśmy tylko 349 tys.
urodzeń i aż ok. 489 tys. śmierci. Pandemiczna wyrwa demograficzna sięga więc już 140 tys. osób!
Straty gospodarcze poniesione przez polskich przedsiębiorców i pracowników, a w konsekwencji
także przez budżet państwa liczone będą natomiast w bilionach złotych! Co więcej, blokada
gospodarki i życia społecznego spowodowała trudne do oszacowania straty. Z danych
opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że każdy dzień zamknięcia gospodarki kosztuje
ok. 1,3 mld zł, a według Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora zarządzającego Polskiej Rady Centrów
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Handlowych: „dotychczasowe 15 tygodni lockdownów spowodowało straty w obrotach sklepów
i usług przekraczające 33 mld zł”. 7 Równolegle w informacjach medialnych regularnie pojawiają się
zarzuty o nie transparentność wydatków na system ochrony zdrowia – w ostatnim czasie były to
m.in. wątpliwości co do zapłaty podatku VAT od sprzedaży respiratorów w lipcu zeszłego roku
na kwotę 13 mln zł.
Co więcej, rząd odpowiada za brak należytego przygotowania do pandemii polskiego systemu
ochrony zdrowia. W początkowych fazach epidemii lekceważono konieczność wsparcia personelu
medycznego, np. poprzez przeszkolenie dodatkowej kadry do prostych czynności opiekuńczych nad
pacjentami, w całym kraju wprowadzono niczym nieuzasadnione leczenie jedynie poprzez
„teleporady”, zaniechano podjęcia działań realnie wspierających kadrowo system opieki zdrowotnej.
Zamiast zwolnić z egzaminu ustnego ponad 3.000 lekarzy-rezydentów, ponieważ przechodzą oni
faktyczny egzamin praktyczny na froncie walki z epidemią, rząd przeforsował ustawę, w której
uprzywilejował lekarzy spoza Unii Europejskiej, to ich zwalniając z egzaminów.
Wszystkie przytoczone powyżej argumenty przemawiają za tym, aby w trybie pilnym
przeprowadzić kontrolę w Ministerstwie Zdrowia, wobec czego wnoszę, jak we wstępie.

Z poważaniem

………………………………………
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