
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia realizacji 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne 

im. prof. Leszka Gieca w jego zamiejscowym oddziale kardiologii, zlokalizowanym w Cieszynie. 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach –Ochojcu znany jest jako jeden z 

najważniejszych i najbardziej renomowanych ośrodków leczenia chorób serca w kraju. 

Od kilku lat współpracuje on z innym szpitalem – Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Cieszynie w zakresie prowadzenia tamtejszego oddziału kardiologicznego na podstawie umowy 

zawartej w lipcu 2012 r. Współpraca nawiązana została dla zapewnienia lepszego funkcjonowania 

oddziału i zagwarantowania opieki nad pacjentami kardiologicznymi powiatu cieszyńskiego i regionu. 

W ramach podjętej współpracy Górnośląskie Centrum Medyczne zapewniło od sierpnia 2012 r. 

niezbędny personel medyczny, w szczególności lekarski, wykonało generalny remont i modernizację 

pomieszczeń oddziału oraz systematycznie doposażało go w sprzęt i aparaturę medyczną. W rezultacie 

obecnie cały personel oddziału kardiologicznego w Cieszynie stanowią pracownicy GCM, a także 

praktycznie całe wyposażenie oddziału stanowi sprzęt należący do GCM. Stroną realizowanej w 

oddziale umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowa w zakresie kardiologia – hospitalizacja 

nadal pozostaje jednak ZZOZ w Cieszynie. 

W tej sytuacji szpitale podjęły działania w kierunku przekazania na rzecz Górnośląskiego Centrum 

Medycznego kontraktu w zakresie kardiologia – hospitalizacja realizowanego przez ZZOZ w 

Cieszynie. W tym celu szpitale, działając zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. DzU z 2015 r., poz. 581, 

z późniejszymi zmianami), zwróciły się o wyrażenie przez dyrektora Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ zgody na cesję umowy w części dotyczącej szpitalnych świadczeń 

kardiologicznych. We wniosku szpitale wykazały, że w ich ocenie spełnione zostały wszelkie 

przesłanki prawne do dokonania cesji umowy. 

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wyraził zgody na cesję kontraktu, 

argumentując, że mogłaby ona zostać uznana za obejście przepisów dotyczących zasad zawierania 

umów ze świadczeniodawcami, określonych w przytoczonej ustawie. Powyższe stanowisko 

podtrzymał prezes NFZ w odpowiedzi na złożone przez szpitale zażalenie. Szczegóły sprawy 

zawierają załączone dokumenty, tj. zażalenie na czynności dyrektora Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ. 

W mojej ocenie pozytywnie należy ocenić współpracę podjęta przez GCM i ZZOZ w Cieszynie. 

Wspólna inicjatywa szpitali daje niezbędne zabezpieczenie, jeśli chodzi o potrzeby zdrowotne 

mieszkańców powiatu cieszyńskiego i regionu. Co więcej, ich leczenie w zakresie kardiologicznym 

jest obecnie realizowane na wyższym poziomie, przez specjalistów renomowanego ośrodka 

klinicznego i w sposób bardziej kompleksowy, także poprzez zapewnienie możliwości kontynuacji 

leczenia w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. GCM od kilkudziesięciu lat zapewnia 

mieszkańcom Śląska kompleksową diagnostykę i leczenie kardiologiczne, w tym leczenie inwazyjne i 

realizację procedur wszczepiania kardiowerterów-defibrylatorów, a także realizację procedur 

kardiochirurgicznych i chirurgii naczyniowej, co jest bardzo istotne w leczeniu pacjentów z chorobami 

układu krążenia. Wieloletnie doświadczenie i renoma Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz 

szeroki zakres działania z pewnością dają gwarancję najwyższej jakości usług i najlepszej 

kompleksowej opieki nad pacjentami. 

Co ważne, zarówno ZZOZ w Cieszynie, jak i GCM są szpitalami publicznymi, których działalność 



nie jest ukierunkowana na maksymalizację zysku. W działaniach podejmowanych przez te jednostki 

nie można zatem upatrywać przesłanek czysto ekonomicznych. Należy również zwrócić uwagę na to, 

że współpraca nawiązana pomiędzy szpitalami jest rozwiązaniem nowatorskim, niepraktykowanym 

dotychczas przez publicznych świadczeniodawców. Dotychczas to prywatne podmioty tworzyły przy 

szpitalach publicznych swoje jednostki organizacyjne, przejmując realizację najbardziej rentownych 

procedur medycznych oraz przejmując środki publiczne przeznaczone na ich finansowanie. Podmioty 

prywatne skupiają się przy tym przede wszystkim na realizacji wysoko rentownych procedur 

medycznych, nie zapewniając kontynuacji leczenia pacjentów. Po wykonaniu zyskownych procedur, 

dalsze, mniej dochodowe lub nierentowne leczenie pacjentów prowadzone jest przez podmioty 

publiczne. 

Szanowny Panie Ministrze! W mojej ocenie stan faktyczny może stanowić podstawę do dokonania 

cesji umowy w zakresie kardiologia – hospitalizacja, realizowanej dotychczas w oddziale 

kardiologicznym przez ZZOZ w Cieszynie, na rzecz GCM. Należy przy tym także wziąć pod uwagę 

fakt, że od kilku lat odraczane jest przeprowadzenie przez NFZ nowych postępowań konkursowych, 

co uniemożliwia zakontraktowanie przez GCM oddziału kardiologii w Cieszynie w drodze konkursu 

ofert. Podjęte przez szpitale działania wydają się zatem uzasadnione zarówno względami 

medycznymi, jak i ekonomicznymi. Kompleksowa realizacja świadczeń zdrowotnych przynosi 

wymierne oszczędności w systemie opieki zdrowotnej, chociażby poprzez realizację wielu procedur 

medycznych w czasie jednej hospitalizacji u jednego świadczeniodawcy. 

Jednocześnie informuję, że pozwoliłem sobie przesłać na ręce Pana Ministra korespondencję 

prowadzoną między Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie a Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

Tadeusz Kopeć 

 

 


