
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Z przykrością informuję, że Szpital Powiatowy w Żywcu w najbliższych dniach może zostać zamknięty 

z uwagi na dramatyczną sytuację finansową. 

Szpital Powiatowy w Żywcu jest najgorzej finansowanym szpitalem w województwie śląskim i jednym 

z najgorzej w skali kraju. Informację tę można potwierdzić, porównując ZZOZ w Żywcu z innymi szpitalami 

w województwie śląskim, jeśli chodzi o liczbę hospitalizacji, liczbę łóżek, liczbę personelu itp. W ostatnich 

2 latach zadłużenie szpitala wzrosło o ponad 20 000 000 zł. Aktualnie zakładowi na bieżącą działalność bra-

kuje miesięcznie około 2 000 000 zł, w tym około 270 000 zł miesięcznie na realizację minimalnej płacy dla 

pracowników (na obowiązkowe podwyżki szpital nie dostał żadnych środków). W tym miejscu chciałbym 

podkreślić, że Szpital Powiatowy w Żywcu utrzymuje się wyłącznie ze środków publicznych (NFZ) i nie ma 

żadnych możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych (komercyjnych). Szpital w Żywcu dzia-

ła „na ostro”, realizując ponad 90% przypadków nagłych, nieplanowanych. 

Jako senator reprezentujący powiat żywiecki nie mogę pozwolić na tak krzywdzące i niesprawiedliwe 

traktowanie tej kwestii, szczególnie w trudnym okresie pandemii, kiedy szpital może zakończyć działalność 

z uwagi na brak środków finansowych m.in. na zakup sprzętu zabezpieczającego, leków, wynagrodzenia dla 

pracowników. Na podstawie szczegółowych informacji przekazanych mi przez starostę żywieckiego Andrze-

ja Kalatę oświadczam, iż obecna sytuacja finansowa szpitala nie jest spowodowana złym zarządzaniem.  

Jednocześnie podkreślam, że o omawianych problemach od 2 lat były informowane Narodowy Fundusz 

Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Nie proszę o specjalne traktowanie i przywieje dla szpitala w Żywcu, 

chciałbym, aby finansowanie ZZOZ w Żywcu mieściło się w średnim przedziale finansowania szpitali 

w województwie śląskim i aby szpital ten przestał być jednym z najgorzej finansowanych w Polsce. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 
 


