
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 marca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z zapowiadanymi zmianami finansowania służby zdrowia, jakie mają wejść w życie w lipcu 

2017 r., dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu zwróciła się do mnie z prośbą o przedstawienie Panu 

Ministrowi sytuacji szpitala, który jest jedyną jednostką udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu lecze-

nia szpitalnego mieszkańcom powiatu zawierciańskiego. W niektórych specjalnościach (udary, neurologia, 

okulistyka, OIOM, dermatologia, choroby zakaźne, SOR) obsługuje ona również mieszkańców sąsiednich 

powiatów. Jest to zdecydowanie inna sytuacja niż w przypadku szpitali w dużych miastach, gdzie jednocze-

śnie funkcjonuje kilka jednostek. 

W projekcie zmian planowane jest wyliczenie budżetów dla szpitali w oparciu o wykonanie kontraktów 

z NFZ za rok 2015, co w przypadku tego szpitala jest bardzo krzywdzące z uwagi na termomodernizację 

prowadzoną w okresie czerwiec 2015 – czerwiec 2016. Pomimo tego, iż prace odbywały się przy zachowaniu 

ciągłego ruchu w jednostce, bez czasowego zaprzestania udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, 

spowodowały one zmniejszenie liczby wykonanych usług, a utrudnienia związane z remontem niewątpliwie 

zniechęciły część pacjentów do korzystania z opieki szpitalnej w tym okresie. Wynikające z termomoderni-

zacji niewykonanie kontraktu w oddziałach szpitalnych w roku 2015 wynosiło 775 tysięcy 372 zł. Z kolei 

w roku 2016, pomimo trwającej w pierwszym półroczu termomodernizacji, szpital odnotował nadwykonanie 

z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych na kwotę 1 miliona 127 tysięcy 589 zł 

32 gr. Dotyczy to głównie świadczeń nielimitowanych i ratujących życie. Byłoby niesprawiedliwie, gdyby 

w kolejnych latach swej działalności szpital ponosił konsekwencje działań podjętych w trosce o poprawę 

warunków udzielania świadczeń. W mojej opinii przy wyliczaniu budżetów dla szpitali powinny być 

uwzględniane warunki demograficzne, obszar zabezpieczenia, jaki obejmują poszczególne jednostki, oraz 

wariantowo korzystniejszy pod kątem wykonania umowy z FNZ rok (2015 lub 2016). 

W przypadku Szpitala Powiatowego w Zawierciu różnica między wykonaniem kontraktu z NFZ w zakre-

sie leczenia szpitalnego między rokiem 2015 a 2016 wynosiła 2 miliony 200 tysięcy zł. Przy budżecie, jakim 

dysponuje szpital, w ramach umowy z NFZ stanowi to ok. 6% i ma duże znaczenie dla funkcjonowania szpi-

tala, jedynego w powiecie. 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uwzględnienie szczególnej sytuacji Szpitala Powiatowego 

w Zawierciu w kontekście finansowania szpitali sieciowych. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 

 
 


