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Rzeczni k Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

7

du2ym niepokojem zapoznali6my siq z tre6ciq wystqpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do
Ministra Zdrowia z dn. 5 paZdziernika br., w kt6rym sugerowane jest ,,legislacyjne rozwiqzanie"
kwestii poboru optat za post6j na przyszpitalnych parkingach. Propozycja ta w naszej ocenie bqdzie
niekorzystna zar6wno dla szpitalijak i samych pacjent6w.

jak ma to

w

miejskich strefach platnego parkowania, gt6wnym celem
wprowadzenia oplaty parkingowej'przy szpitalach nie jest generowanie przychod6w, ale wymuszenie
odpowiedniej rotacji pojazd6wl. Liczba miejsc postojowych w bezpo6rednim sqsiedztwie szpitala
przewa2nie jest niewystarczajqca, a zainteresowanie nimi bardzo du2e. Tylko rozsqdnie dostosowujqc
wysoko56 oplat do popytu na miejsca parkingowe, dyrekcja szpitala jest w stanie zagwarantowad
Podobnie

miejsce

nale2ytq organizacjq parkingu przyszpitalnego, w tym miejsca parkingowe dla nowych pacjent6w lub

ich bliskich, oraz 2e ambulans bqdzie mial zapewniony bezkolizyjny podjazd pod izbq przyjq6. Bez
swobodnego ksztattowania cen czy wielomilionowych inwestycji w parkingi podziemne lub
kubaturowe nigdy nie bqdzie mo2liwo5ci zagwarantowania wystarczajqcej liczby miejsc wszystkim
chqtnym.
Sytuacja ka2dego szpitala jest inna, a to jak radzi sobie z zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe

uzaleinione jest od lokalizacji, specjalizacji, dostqpno6ci transportem publicznym i wielu innych
czynnik6w. Nie widzimy mo2liwo6ci ustalenia g6rnej granicy oplaty parkingowej, kt6ra bqdzie
odpowiednia dla wszystkich obiekt6w w catym kraju. Naszym zdaniem nale2y polegad w tej kwestii
na wladzach szpitala, kt6re najlepiej znajq specyfikq danej plac6wki, lokalnq sitq nabywczE, potrzeby
jej pacjent6w i ich rodzin. Taki model regutowania oplat parkingowych jest stosowany w catej Unii
Europejskiej, gdzie optaty za parkowanie na parkingach szpitalnych sq o96lnie przyjqtym standardem.
Warto te2 zwr6ci6 uwagq na to, i2 utrzymanie du2ego parkingu generuje dla szpitala znaczace koszty.
Parking jedno czy te2 wielopoziomowy
1

jest inwestycjq infrastrukturalnq, kt6ra opr6cz

znaczqcych

Szczeg6towo opisali6my tq kwestiq w przygotowanym w 20L7 roku wsp6lnie z Zespotem Doradc6w

Gospodarczych TOR raporcie,Parkingi a transport zbiorowy w miastach".
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koszt6w budowy wymaga tak2e utrzymania technicznego oraz eksploatacyjnego.

Rosnqce

systematycznie od kilku lat wynagrodzenia oraz brak sity roboczej na rynku pracy powodujq, i2 koszty
np. od6nie2ania i remont6w parking6w szpitalnych przekraczajq czqsto bud2ety tych jednostek. Brak

mo2liwo6ci pobierania przez plac6wkq odpowiedniej wysoko6ci.optat skutkowad bqdzie obni2onym
standardem parkingu, a nawet stwarzai niebezpieczedstwo dla korzystajqcych z niego pacjent6w, a

to z kolei pociqgnqd

mo2e za sobq ryzyko odszkodowawcze. Przede wszystkim jednak wiqkszo66
szpitali zamiast koncentrowad siq na podnoszeniu jako6ci Swiadczonych ustug leczniczych zmuszona
bqdzie do przeznaczania swoich niewysokich w stosunku do potrzeb budiet6w na budowq lub
utrzymywanie powierzchni parkingowych.

W pelni zgadzamy siq z Pana stanowiskiem, 2e szczeg6lnie wra2liwq grupq os6b korzystajqcych z
przyszpitalnych parking6w sq osoby starsze i o ograniczonej mobilno6ci. Jeste5my jednak zdania, 2e
obecnie stosowane w wiqkszo5ci szpitali regulaminy parkingowe, uwzglqdniajq jui potrzeby tych
os6b, a wszelkie dalsze rozwiqzania powinny by6 uzgadniane z dyrekcjq danego szpitala a nie
regulowane na poziomie centralnym.
Z wyrazami szacu n ku,

Maciej

'osiej

Czlonekhrz4dtt

Pismo przestane do wiadomo5ci Ministra Zdrowia p. tukasza Szumowskiego.
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