Komunikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Demokratyczne państwo prawa gwarantem rozwoju szpitali prywatnych
Gdynia, 21 stycznia 2013 r.

Publikacja decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RLU 31/2012 z dnia 18
grudnia 2012 r. pozwala zrozumieć rozmiar postępowania antymonopolowego, które podjął
Urząd w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję, które zawarły szpitale tworzące
Konwent Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych miasta Lublin. Postępowanie zostało
wszczęte przeciwko 9 lubelskim szpitalom publicznym biorącym udział w porozumieniu
skierowanym przeciwko sektorowi prywatnemu. Ponad 20-stronicowe uzasadnienia Prezesa
Urzędu zawiera szczegółowy opis przeprowadzonego badania i pozwala zrozumieć konkluzję.
Cieszy, że konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa, nie jest jedynie sloganem,
rzeczywisty fundament młodej polskiej demokracji. Decyzję Prezesa Urzędu należy także uznać za
przestrogę dla tych, którzy chcieliby ignorować zasady uczciwej konkurencji i działać w zmowie w
celu wyeliminowania z rynku słabszych konkurentów, za którymi nie stoi aparat publicznego
właściciela.
Dokument obnaża dynamikę wydarzeń, które w tej sprawie miały miejsce w pierwszej połowie
2011 r. – od zmowy członków Konwentu, której towarzyszyło faktyczne wypowiedzenie umów z
placówkami prywatnymi, przez próbę przekonania Urzędu w składanych wyjaśnieniach, że nic
nagannego się nie wydarzyło, po złożenie zobowiązań do zaniechania niedozwolonych praktyk.
Ostatnie działanie miało dopiero miejsce, gdy stało się jasne, że jest to ostatnia szansa na
uniknięcie decyzji Prezesa Urzędu uznającej praktyki stosowane przez szpitale publiczne tworzące
Konwent za ograniczające konkurencję. Taka zmiana stanowiska nie byłaby możliwa bez
szczegółowego badania przeprowadzonego przez Urząd. W ramach niego zidentyfikowano m.in.
97 umów wypowiedzianych przez członków Konwentu podmiotom prywatnym. Dokonano też
analizy klasyfikacji katalogu ICD-9 i opisano 7 rynków właściwych, na których doszło do zawarcia
niezgodnego z prawem porozumienia. Ustalono procentowy udział szpitali członków Konwentu
w tych rynkach, wykazując ich dominującą pozycję, która w niektórych rodzajów badań - takich
jak badania naczyniowe, rezonans magnetyczny, czy tomografia komputerowa, sięgała 90% do
100%. W świetle takiego materiału dowodowego decyzja Prezesa Urzędu mogła być tylko jedna –

uznanie porozumienia szpitali Konwentu za niezgodne z Ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU 31/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. to pouczająca lekcja dla
wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia. Przypomina ona bowiem o tym, że uczciwość
jest

podstawą

rozwoju

nowoczesnego

społeczeństwa.

Podkreśla

też,

że

łamanie

konstytucyjnych zasad zostanie udowodnione i napiętnowane. Pozwala wierzyć, że rzetelna
praca, wysiłek wsparty mądrością, jest środkiem do osiągania celów i realizacji planów
biznesowych. Daje wreszcie podmiotom i osobom, w tym pacjentom, które czują się
poszkodowane

nieuczciwą

praktyką

szpitali

publicznych

podstawę

do

dochodzenia

odszkodowania w drodze sądowych postępowaniach cywilnych.

Informacja o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie szpitali Prywatnych powstało w 2002 roku w Gdyni. Skupia 100
podmiotów prawa handlowego posiadających ponad 160 szpitali na terenie całego kraju. Razem
przynależne szpitale dysponują liczbą ponad 3.500 łóżek szpitalnych, kadrą sięgającą 8.000
wykwalifikowanych pracowników. Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za zadanie wspólnie
wspierać zmiany w organizacji ochrony zdrowia w Polsce zmierzające do: poprawy systemu opieki
nad pacjentami, do podnoszenia jakości świadczonych usług, równouprawnienia sektora publicznego
i prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań
zmierzających do rozwoju sektora szpitali prywatnych w Polsce. Stowarzyszenie jest
członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych

