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Przed miesi!cem na "amach
„DziennikaBa"tyckiego”poz-
woli"em sobie na stwierdze-
nie: Gda#sk dojrza" - w mie$-
cie czas na bud%et obywatel-
ski! Zawezwa"em wtedy:
„Wydzielmydodecyzjimiesz-

ka#ców jeden procent bud%etu miasta z prze-
znaczeniemnaprzedsi&wzi&ciaogólnomiejskie
i drugi procent na pomys"y dzielnicowe”. Nie-
spe"namiesi!cpó'niej„Dziennik”wróci"dote-
matu. W opublikowanym w ostatni poniedzia-
"ekwywiadzieJaros"awaZalesi#skiegowicepre-
zydent Gda#ska Wies"aw Bielawski g"osi: (zza
literprzebijaoburzenie)„Prosz&zobaczy(,cosi&
dzieje. Pojawiaj! si& pomys"y, by tworzy( bu-
d%ety partycypacyjne na inwestycje lokalne
napoziomie1proc.bud%etuogólnego,adotego
%eby decydowa(o inwestycjach w skali ca"ego
miasta, równie% 1 proc.”. Ano dzieje si&, panie
prezydencie, dzieje si&…

Ch&tnie bym popolemizowa"z oburzeniem
wiceprezydenta.Aleniemamszczególnegopo-
wodu.Wies"awBielawskiograniczasi&bowiem,
na razie, do komentarza: „Te w sumie 2 proc. to
wGda#skukwotarz&dupi&(dziesi&ciukilkumi-
lionów z", pieni&dzy rozproszonych na ró%ne

cele”.Now"a$nie-wiceprezydenttrafiawsedno:
w"a$nie o to chodzi,%eby wydatki miasta by"y
rozproszone mi&dzy ró%ne cele.)eby nie kon-
centrowa"ysi&nakolejnychwielkichbudowlach
wrodzajuECSczyTeatruSzekspirowskiego,lecz
by trafi"y tam, gdzie mieszkaj! ludzie zwani
mieszka#cami, podatnikami albo nawet… oby-
watelami.Tam,gdziepotrzebwiceprezydentnie
widzi, bo jest za wysoko i za daleko.

Mam przekonanie, %e bud%et obywatelski,
uchwalany w g"osowaniu powszechnym przez
mieszka#ców, stanie si& w Gda#sku faktem.
Tymbardziej,%epionierskiedo$wiadczeniawtej
dziedziniewykuwaneby"ywTrójmie$cie:napo-
ziomie miasta w Sopocie, a na poziomie dziel-
nic - w Dolnym Wrzeszczu. O ile Sopot nie jest
najlepszym wzorcem (cho( mo%na si& uczy(
na b"&dach), o tyle rozwi!zania
dolnowrzeszcza#skie uwa%ane s!za najlepsze
w Polsce, wi&c nad procedurami nie b&dzie
trzeba mocno g"ówkowa( ani w urz&dzie, ani
na forum Rady Miasta. Radni dzielnicy pewnie
ch&tnie pomog! radnym miejskim i prezyden-
towi…
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Uwagi mo!na zg"asza#
Prezes NFZ nie zabierze g"osu, dopóki trwa konkurs w pomorskim NFZ

Od ponad
dwóch tygodni
publikujemy na
"amach naszej ga-
zety krytyczne
opiniedyrektorów
pomorskich szpi-

tali iszefów specjalistycznych przy-
chodni, dramatyczne apele mar-
sza"ka Mieczys"awa Struka i prezy-
dentów Gda#ska, Gdyni i Sopotu
oraz radnych Sejmiku Samorz!du
Pomorskiego, wreszcie skargi pa-
cjentównawynikiostatnichkonkur-
sów pozbawiaj!cych wiele strate-
gicznych placówek zdrowotnych
na Pomorzu kontraktów na badania
TK i rezonans oraz na poradnie spe-
cjalistyczne. Pocz!tkowo domagali
si&oni jedynie dymisji dyrektor po-
morskiegoNFZBarbaryKawi#skiej,
zczasemnajcz&$ciejpowtarzanysta"
si&postulatuniewa%nieniakonkursu
na ambulatoryjn! opiek& specjali-
styczn!.

Nawo"aniezPomorzaadresacili-
stów pozostaj! jednak g"usi. Pono(,
jak dowiadujemy si&oficjalnie, cze-
kaj!,a%wnaszymregionie„si&wyci-
szy”.

Dlategopostanowili$mypoprosi(
orozmow&prezesNarodowegoFun-
duszuZdrowiaAgnieszk&Pachciarz.
Wys"ali$my poczt! elektroniczn!
kilkapyta#dopaniprezes,podadre-
sem jej rzecznika oraz biura praso-
wego. W imieniu prezes NFZ Ag-
nieszki Pachciarz na zadane przez
naspytania(niewszystkie)odpowie-
dzia" jedynie jej rzecznik prasowy
Andrzej Troszy#ski.

Oto nasze pytania, wraz z odpo-
wiedziami rzecznika:
Pytanienr1: CzyPaniPrezesroz-

wa%a uniewa%nienie konkursów
na AOS na Pomorzu, je$li kontrola
wojewody potwierdzi,%e kontrakty
wygra"ym.in.poradnie,którewdniu
sk"adaniaofertiog"oszeniawyników
konkursu na internetowej stronie
pomorskiego NFZ istnia"y tylko
napapierze,adopieroteraznagwa"t
zatrudniaj! lekarzy, remontuj! si&
i wyposa%aj!, by zd!%y(na 1 lipca?
Odpowied": - Zgodnie z art. 154

ustawyka%dy$wiadczeniodawcama
prawoodwo"a(si&oddecyzjidyrek-
toraOWdoprezesaNFZ.Prezesroz-
patrujeodwo"aniewterminie30dni
od dnia jego otrzymania.
Pytanienr2:Czy zmiana niektó-

rychkryteriówkonkursu,ocownio-
skuje nawet dyrektor Barbara
Kawi#ska, mo%e da( podstaw&
do jego uniewa%nienia?
Odpowied": - Kryteria konkur-

sowe s! jednakowe dla wszystkich
oferentów.Nies!miznanejakiekol-
wiek wnioski dyrektor Kawi#skiej
w tej sprawie. Nale%y podkre$li(,%e
wszyscy - i $wiadczeniodawcy,
iw"a$cicielepodmiotówleczniczych,
jak równie% dyrektorzy oddzia"ów
wojewódzkich NFZ - maj! mo%li-
wo$(zg"aszania swoich uwag, pro-
pozycjizmianpodczastrzytygodnio-
wych konsultacji na etapie prac
nadprojektemzarz!dzenia.Chc&te%
jednoznacznie podkre$li(, %e
ustawa wyra'nie mówi o trybie
konkursowym wy"aniania
$wiadczeniodawców, jak równie%
wyra'nie okre$la kryteria do stoso-
waniapodczasporównywaniaofert,
które NFZ jedynie uszczegó"awia.
Pytanienr3.NaPomorzurobisi&

corazbardziejgor!co,przeciwlikwi-
dacji w efekcie konkursu ponad 270
poradni-wtym18poradniginekolo-
gicznych w powiatach, np. puckim
czy w Skarszewach i wielu innych
o$rodkach, protestuj!w"adzePomo-
rza i Sejmik, tysi!ce pacjentów b&-
dzie protestowa( pod siedzib! po-
morskiegoNFZ.Prosz&okomentarz
do tej sytuacji.
Odpowied": - Wed"ug informacji

pomorskiego OW NFZ przyby"o po-
nad sto nowych miejsc udzielania
$wiadcze#, przeznaczono na nie 3,5
mln z"wi&cej. Podobnie istotna wy-
dajemisi& innainformacjarzecznika
prasowego Pomorskiego Oddzia"u
Funduszu, mianowicie o tym, %e
przyst&puj!c do post&powania kon-
kursowego, brano pod uwag& do-
st&pno$(do poszczególnych zakre-
sów$wiadcze#w podziale na 10 tys.
mieszka#cówwewszystkichpowia-
tachwojewództwapomorskiego.Ma
to na celu zwi&kszenie dost&pno$ci
do lekarzy specjalistów mieszka#-
ców województwa spoza terenu
aglomeracji trójmiejskiej.
Pytanie nr 4: Czy odwo"ania

do centrali np. WCO, które straci"o
poradnie - genetyczn!, przeciwbó-
low!, endokrynologiczn! (lecz! tu
chorych z rakowiakami i guzami
neuroendokrynnymi) maj! szans&
zosta( za"atwione pozytywnie? To
specyficzna placówka (na Pomorzu
bardzo trudno dosta( si& do endo-
krynologa, bo wi&kszo$( tego ro-
dzajuspecjalistówpracujetylkopry-
watnie), wyniki konkursów niszcz!
cz&$( z trudem budowanego sy-
stemu opieki onkologicznej. Kryte-
ria tego nie uwzgl&dniaj!.

-Odpowied" taka sam jak na py-
tanie nr 1.

Pytanie nr 5: - Czy Pani Prezes
przyjedziedoGda#ska,byporozma-
wia( z marsza"kiem, wojewod!
i wspólnie szuka( rozwi!zania tej
bulwersuj!cej Pomorzan sprawy?
Pytanienr6:-NaPomorzumówi

si&,%e Pani Prezes odwo"a ze stano-
wiska dyrektora pomorskiego NFZ
Barbar&Kawi#sk!. Czy to prawda?
Pytanie nr 7: Podobno trwaj!

prace nad zmian!niektórych kryte-
riów, jak np. wymogu posiadania
elektroaparatów przez placówk&re-
habilitacji onkologicznej (ten rodzaj
zabiegów jest w onkologii zabro-
niony). Od 1 pa'dziernika 2013 z"a-
godzony zostanie wymóg, by w po-
radniachnaNFZpracowalitylkospe-
cjali$ciIIstopnia.Czyto oznacza,%e
Pomorze sta"o si&koz"em ofiarnym,
bo „testowa"o” nowe kryteria, a po-
zosta"e oddzia"y w Polsce maj!
szanse przej$( przez konkursy
na tzw. AOS bezbole$nie?
Odpowied": - We wczoraj-

szym wydaniu „Dziennika Ba"ty-
ckiego”znalaz"osi&stwierdzenie,%e
prezesNFZ„niespieszysi&zwyzna-
czeniem terminu przyjazdu
doGda#ska”.PaniRedaktortwierdzi
te%,%e prezes jedzie w tym tygodniu
do*odzi. Pierwsze twierdzenie jest
z"o$liwe, a drugie nieprawdziwe -
planowanawizytaw*odziodb&dzie
si&w terminie pó'niejszym.

Nawiasem mówi!c, wizyty pani
prezes(nies!obligatoryjne)dotycz!
oddzia"ówwojewódzkichFunduszu,
a nie $wiadczeniodawców czy nie-
których ich w"a$cicieli, zw"aszcza
w trakcie trwania procedur konkur-
sowych.
Zpowa!aniem
AndrzejTroszy"ski
j.gromadzka@prasa.gda.pl

WmojejrozmowiezwiceprezydentemWies"a-
wem Bielawskim znalaz" si&passus, w którym
niestety zniekszta"ci"em my$l rozmówcy. Wi-
ceprezydent wychwala"w nim Fundacj& Inno-
wacji Spo"ecznej. Ale nie zaprzecza" przy tej
okazji istnieniuradydzielnicyOrunia-atakten
passus zabrzmia". - Od 2011 roku istnieje Rada
Osiedla Orunia-$w. Wojciech-Lipce. Od mo-
mentu powstania rada wspó"pracuje z Funda-
cj! Innowacji Spo"ecznej, wspieraj!c i wzmac-
niaj!cprojektyfundacji.Siedzibaradyznajduje
si&wbudynkufundacji,cododatkowowzmac-
nia wspó"prac&- przypomnia"a w nades"anym
li$cieprzewodnicz!caZarz!duOsiedlaOrunia-
$w. Wojciech-Lipce Agnieszka Bartków.

Radnych rady przepraszam za pomy"k&.
Jaros#awZalesi"ski

Ponaszychpublikacjach

W"a$nieotochodzi,
%ebywydatkimiasta
by"yrozproszone
mi&dzyró%necele,nie
koncentrowa"ysi&na
wielkichbudowach

Z prokurator Justyn$
Plechowsk$-
%ukawsk$ rozmawia
Tomasz S&omczy'ski

Wczoraj wiele szpitali i prokura-
tur musia!o by" ewakuowanych,
bo kto# powysy!a!maile z infor-
macj$ o bombie. Porozmawiaj-
my o pracy prokuratora, na któ-
rego biurko trafia tego rodzaju
sprawa. Jak #ciga si% takiego
przest%pc%?
Na wst&pie zaznacz&, %e w wielu
przypadkach zidentyfikowanie
sprawcy jest bardzo trudne. Nie
dlatego, %e prokuratorom albo
policji nie chce si& poszukiwa(
sprawcy, ale dlatego, %e anonimo-
wo$( internetu powoduje, i%
dost&pne narz&dzia s! niekiedy
niewystarczaj!co skuteczne. Cho-
dzi g"ównie o podszywanie si&
pod obcy adres IP za pomoc! sieci
TOR. To jest sie( tzw. trasowania
cebulowego czy "a#cuszkowego.
To znaczy, %e komputer "!czy si&
z adresem docelowym nie bezpo-
$rednio, tylko korzysta z tzw. ser-
werów po$rednich. Na przy-
k"ad siedz&w Warszawie i chc&
wys"a(wiadomo$( do komputera

w Gda#sku. Korzystaj!c z sieci
TOR, wy$l& sygna" do Krakowa,
z Krakowa do Wroc"awia, z Wroc-
"awia do Berlina, z Berlina
do Madrytu i dopiero z Madrytu
do Gda#ska. TOR to sie( serwerów
po"!czonych mi&dzy sob!. S"u%y
ona do ukrycia adresu IP nadawcy.
Je$li wi&c nawet wiemy, %e infor-
macja by"a wys"ana „z zagranicz-
nego serwera”, to jeszcze nie zna-
czy, %e sprawca siedzia" za granic!,
wysy"aj!c e-maila. Móg" to zrobi(
z dowolnego miejsca w Polsce.

Co wtedy robi prokurator?
Przede wszystkim zwraca si&
do w"a$cicieli serwerów, stron
internetowych albo do administra-
torów poczty elektronicznej
z pro$b! o udost&pnienie jak naj-
wi&kszej liczby danych mog!cych
naprowadzi( na jaki$ $lad elektro-
niczny lub po prostu na $lady
dotycz!ce danych osobowych
sprawcy. Na przyk"ad - dostali$my
maila z adresu internetowego
poczty onetu. Zwracamy si&
do onetu o informacje, które
zosta"y podane przy zak"adaniu
konta - w tym o numer IP kompu-
tera, z którego zosta"a za"o%ona
skrzynka.

Co ten numer IP mo&e nam
powiedzie"?
Mo%e np. powiedzie(, jaka firma
dostarcza"a internet. Taki dostaw-
ca z kolei mo%e nam powiedzie(,
komu w tym konkretnym czasie
numer IP zosta" przydzielony - np.
konkretnej osobie, Janowi Kowal-
skiemu. Wtedy s"uchamy Jana
Kowalskiego, co ma do powiedze-
nia, mo%emy te% sprawdzi( jego
komputer...

Ale policja i prokurator w przy-
padku trasowania musz$ prze-
brn$" ca!$ #cie&k% - od punktu
ko'cowego do pocz$tkowego.
Tak.

Zwracaj$c si% po kolei
do wszystkich kolejnych np.
w!a#cicieli serwerów?
Wygl!da to tak, %e niestety musi-
my zwraca( si& do wszystkich
po kolei, nierzadko zwalnia( ich
z obowi!zku zachowania tajemni-
cy. Sytuacja si& komplikuje, je$li s!
to firmy zagraniczne. Niektóre
z tych firm maj! u nas swoje
oddzia"y, ale niektóre nie. Firmy
dzia"aj!ce za granic! nie musz!
udziela( informacji polskim orga-
nom $cigania. Oddzia"u w Polsce

nie ma np. Yahoo, wi&c w tym
przypadku musimy zwraca( si&
o pomoc prawn! do organów $ci-
gania USA...

To mo&e trwa"miesi$cami.
Co z pewno$ci! jest du%ym utrud-
nieniem. Musimy znale'( dowody
na pope"nienie przest&pstwa, które
przedstawimy przed s!dem.

A je#li ja wy#l% e-maila z pub-
licznie dost%pnego wi-fi, wymy-
#laj$c sobie imi%, nazwisko
i adres, nast%pnie zniszcz% kom-
puter tak, &eby nikt go nigdy nie
odnalaz! - wtedy jeste#cie
w stanie mnie zidentyfikowa"?
To komplikuje spraw&... Szczerze
powiem, %e w takiej sytuacji
sprawca mo%e pozosta(
nienamierzalny. Ale szukamy
wówczas wcze$niejszych $ladów
danego IP, które mog"yby pozwoli(
na identyfikacj& sprawcy. Szukamy
jak najwi&cej informacji, które
mo%emy potem posk"ada( jak puz-
zle w ca"o$(. Ale s! sprawy, w któ-
rych nasze dzia"ania mog! nie
zako#czy( si& sukcesem.
t.slomczynski@prasa.gda.pl
O fa!szywych alarmach bombo-
wych czytaj na str. 11

Skomplikowane cyber$ledztwa

Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz
publicysta


