
-Projekt- 
Uchwała Nr XLIX/...../2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: dokonania przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cych na likwidacji okre�lonych 
komórek organizacyjnych. 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) 
oraz art. 36, art. 43 ust. 1, 2 i 3, art. 53 a ust. 2 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje : 

 
 

§ 1 
 

1. Dokonuje si� przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 
polegaj�cych na likwidacji nast�puj�cych komórek organizacyjnych zakładu: 

 
1) Poradni Lekarza POZ w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

przy ul. Rydułtowskiej 1, 
2) Poradni Pediatrycznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

przy ul. Rydułtowskiej 1, 
3) Poradni Lekarza POZ w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  

przy ul. Orkana 10, 
4) Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie,  

przy ul. Orkana 10, 
5) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, 

przy ul. Orkana 10, 
6) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, 

przy ul. Skwary 39, 
7) Poradni Ginekologicznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

przy ul. Rydułtowskiej 1, 
 
wnioskowanych uchwałami Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
Nr 9/2006, 10/2006, 11/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku, stanowi�cych zał�czniki Nr 1, 
Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Data podj�cia niniejszej uchwały jest jednocze�nie dniem otwarcia likwidacji komórek 
organizacyjnych wskazanych w ust. 1. 

 
 
 



 
3. Zako�czenie czynno�ci likwidacyjnych oraz działalno�ci likwidowanych komórek 

organizacyjnych nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, o ile zaistniej� warunki do podj�cia 
działalno�ci przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które przejm� do 
wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach, w zgodzie z tre�ci� przepisu art. 1 ust. 5 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. 
zm.). 

 
§ 2 

 
1. Ustala si�, �e dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych w zakresie 

wykonywanym dotychczas przez komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej, 
wymienione w § 1 ust. 1, bez istotnego ograniczenia ich dost�pno�ci, warunków 
udzielania i jako�ci zapewni� niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez 
lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, wymienieni w wykazie stanowi�cym zał�cznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zakres �wiadcze� jakie b�d� udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
 o których mowa w ust. 1 po dokonaniu przekształce�, o których mowa w niniejszej 
uchwale nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu �wiadcze� udzielanych dotychczas 
przez likwidowane komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. 

3. Ustala si�, �e składniki materialne i niematerialne maj�tku Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, pozostałe po dokonaniu przekształce�, o których mowa w niniejszej 
uchwale, pozostaj� maj�tkiem tego zakładu. 

4. Zbycie maj�tku trwałego likwidowanych komórek organizacyjnych, oddanie go  
w dzier�aw�, najem, u�ytkowanie lub u�yczenie na rzecz niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 mo�e nast�pi� wył�cznie na zasadach 
okre�lonych przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego w uchwale wydanej  na podstawie 
przepisu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.). 

5. Zobowi�zuje si� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do wykonania 
ogółu czynno�ci zwi�zanych z przekształceniami Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zał�cznik 
do Uchwały Nr ./......./......../2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia ...................... 
 

Uchwała Nr  9/2006 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

z dnia 13 czerwca 2006 roku 
 
w sprawie:    wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie   

uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 
Pediatrycznej Gminnego O�rodka Zdrowia w Gaszowicach. 

 
Na podstawie  art. 46  pkt 1  lit. c  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku ( Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
  Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
           uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie  uchwały w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza 
POZ oraz Poradni Pediatrycznej Gminnego O�rodka Zdrowia w Gaszowicach z przyj�ciem, 
i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez 
lekarzy, którzy zawr� stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, 
jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje.  

 
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego.  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
                                                                                 Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
         Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
                  /-/ mgr Andrzej Kania 

 



Zał�cznik 
do Uchwały Nr ./......./......../2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia ...................... 
 

Uchwała Nr 10/2006 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

z dnia 13 czerwca 2006 roku 
 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały   
                     w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki  
                     zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”       
                     polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej w   
                     Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy  ul. Orkana 10. 
 
Na podstawie  art. 46  pkt 1  lit. c  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1991 roku ( Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
  Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
           uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 

Wyst�pi� z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały  w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza 
POZ oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie 
przy  ul. Orkana 10 z przyj�ciem, i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez 
lekarzy, którzy zawr� stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, 
jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje.  

 
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 

       
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
                                                                                  

Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

 
/-/ mgr Andrzej Kania 

 
 

 



Zał�cznik 
do Uchwały Nr ./......./........./2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia ...................... 
 
Uchwała Nr 11/2006 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
z dnia 13 czerwca 2006 roku 

 
w sprawie:   wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały   
                    w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki   
                     zdrowotnej  pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”      

         polegaj�cego na likwidacji Poradni Ginekologicznych w Rydułtowach, Radlinie,    
         Pszowie oraz  Gaszowicach. 

 
Na podstawie  art. 46  pkt 1  lit. c  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki 
zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91,  poz. 408  z pó�n. zmianami) oraz § 17 pkt 1 lit. c statutu Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i  § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
  Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
           uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Wyst�pi�  z wnioskiem do Rady Powiatu Wodzisławskiego o podj�cie uchwały   w sprawie 
ograniczenia działalno�ci samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazw� 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  polegaj�cego na likwidacji Poradni 
Ginekologicznych w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie oraz  Gaszowicach z przyj�ciem, i�: 
1) dalsze nieprzerwane udzielanie �wiadcze� zdrowotnych wchodz�cych w zakres 

likwidowanych poradni  zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez 
lekarzy, którzy zawr� stosowne porozumienie z Zespołem Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach. 

2) zako�czenie działalno�ci likwidowanej placówki nast�pi w dniu 31 grudnia 2006 roku, 
jednak nie wcze�niej ni� zaistniej� warunki do rozpocz�cia działalno�ci przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmuj�cy jej funkcje.  

 
§ 2 

 
Zobowi�za� Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach do przedstawienia 
niniejszej uchwały Radzie Powiatu Wodzisławskiego. 
 
                                                                       § 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
  
 
                                                                                 Przewodnicz�cy Rady Społecznej 
         Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
 
               /-/ mgr Andrzej Kania 
 
 
 



Zał�cznik Nr  4 
do Uchwały Nr....../....../2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia ...................................... 

 
 
 
 
Wykaz lekarzy, którzy zawarli porozumienia z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach w sprawie utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
które przejm� do wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych 

 
 
 

Nazwa likwidowanej komórki organizacyjnej  
SP ZOZ-u Rydułtowy 

Imi� i nazwisko lekarza 
 

 
Poradnia Lekarza POZ w Gminnym O�rodku Zdrowia  

w Gaszowicach, przy ul. Rydułtowskiej 1 
 

Poradnia Pediatryczna w Gminnym O�rodku Zdrowia  
w Gaszowicach, przy ul. Rydułtowskiej 1 

 

1. lek. med. Kazimierz Ł�czka 
2. lek. med. Romana Krajczok 
3. lek. med. Irena Jureczko-Czech 

 
Poradnia Lekarza POZ w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 10 
 

Poradnia Pediatryczna w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 10 

 

1. lek. med. Henryk Słanina 
2. lek. med. Ewa Hartabus 
3. lek. med. Piotr Sobala 
4. lek. med. Renata Riemel-Baron 
5. lek. med. Jolanta Atak-Zi�tarska 

 
Poradnia Ginekologiczna w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 10 
 

1. lek. med. Anna Szostak 
2. lek. med. Leonard Krufczyk 

 
Poradnia Ginekologiczna w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, przy ul. Skwary 39 
 

1. lek. med. Jacek Słomczy�ski 
2. lek. med. Leonard Krufczyk 

 

 
Poradnia Ginekologiczna w Gminnym O�rodku Zdrowia 

w Gaszowicach, przy ul. Rydułtowskiej 1 
 

1. lek. med. Jacek Słomczy�ski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Nr XLIX/...../2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 21 wrze�nia 2006 roku 

 
 
 
w sprawie: dokonania przekształce� w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach” polegaj�cych na likwidacji okre�lonych 
komórek organizacyjnych. 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) do wła�ciwo�ci rady powiatu 

nale�y podejmowanie uchwał w sprawach zastrze�onych ustawami do kompetencji rady. 

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. zm.) przekształcenie publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej nast�puje w drodze uchwały wła�ciwego organu jednostki 

samorz�du terytorialnego, st�d te� Rada Powiatu jest wła�ciwa do podj�cia przedmiotowej 

uchwały.  

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na posiedzeniu w dniu  

13 czerwca tego roku podj�ła m.in. nast�puj�ce uchwały dotycz�ce przekształcenia struktury 

organizacyjnej zakładu: 

- uchwał� Nr 9/2006 w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu 

Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 

Pediatrycznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach, 

- uchwał� Nr 10/2006 w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu 

Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 

Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy  

ul. Orkana 10, 

- uchwał� Nr 11/2006 w sprawie wyst�pienia z wnioskiem do Rady Powiatu 

Wodzisławskiego o podj�cie uchwały w sprawie ograniczenia działalno�ci samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazw� „Zespół Opieki Zdrowotnej  



w Rydułtowach” polegaj�cego na likwidacji Poradni Ginekologicznych w Rydułtowach, 

Radlinie, Pszowie oraz Gaszowicach. 

Podj�cie niniejszych uchwał jest konsekwencj� zaplanowanych zmian 

restrukturyzacyjnych zakładu, z którymi Rada Powiatu Wodzisławskiego została zapoznana 

przez Dyrekcj� zakładu na sesji majowej bie��cego roku. Zgodnie z przekazanymi wówczas 

informacjami, przekształcenia zakładu w pierwszej kolejno�ci dotyczy� b�d� podstawowej 

opieki zdrowotnej i rozpoczyna� si� b�d� od wiejskich i gminnych o�rodków zdrowia. 

Natomiast w nast�pnej kolejno�ci przekształcane b�d� poradnie specjalistyczne, 

 z zachowaniem nast�puj�cych priorytetów tj. w strukturze ZOZ-u pozostan� te poradnie, 

które s� spójne z prowadzon� działalno�ci� medyczn� w oddziałach szpitalnych oraz 

monopolistyczne na terenie działania zakładu. 

Wnioskowane przekształcenia wymagaj� zastosowania procedury wynikaj�cej  

z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W zwi�zku z tym, Zarz�d Powiatu 

Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 20.07.2006r. podj�ł decyzj� o wyst�pieniu 

 z wnioskiem do Wojewody �l�skiego oraz stosownych organów gmin i powiatów, których 

ludno�ci Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach udziela �wiadcze�, o wyra�enie opinii  

o projekcie stosownej uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Zaznaczy� nale�y, i� w wyniku dokonywanych przekształce� nie ulegnie zmianie 

zakres �wiadcze� udzielanych dotychczas przez likwidowane komórki. Niniejszy sposób 

przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach gwarantuje osobom 

korzystaj�cym dotychczas ze �wiadcze� likwidowanych komórek organizacyjnych dalsze, 

nieprzerwane udzielanie tych �wiadcze� bez ograniczania ich dost�pno�ci, warunków 

udzielania i jako�ci. Ponadto zastosowany sposób przekształcenia gwarantuje, i� likwidowane 

komórki organizacyjne zako�cz� działalno�� nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce od daty podj�cia 

uchwały likwidacyjnej przez Rad� Powiatu Wodzisławskiego oraz pod warunkiem,  

�e zaistniej� warunki do podj�cia działalno�ci przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

które przejm� do wykonywania zadania likwidowanych komórek organizacyjnych Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, w zgodzie z tre�ci� przepisu art. 1 ust. 5 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z pó�n. 

zm.). Wskaza� tak�e nale�y, i� niniejsze przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach nast�pi� z zachowaniem przepisów art. 231 Kodeksu pracy.  

 



Likwidacja Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej Gminnego O�rodka Zdrowia 

w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 1. 

 

W dniu 2 listopada 2005 roku do Dyrekcji ZOZ w Rydułtowach wpłyn�ło pismo 

inicjuj�ce lekarzy zatrudnionych w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach, w Poradni 

Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej, lek. med. Ireny Jureczko – Czech, lek. med. Romany 

Krajczok i lek. med. Kazimierza Ł�czki w sprawie wyra�enia zgody na przekształcenie POZ 

Gminnego O�rodka Zdrowia w Gaszowicach w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz  

z pro�b� o wydzier�awienie pomieszcze� dotychczas zajmowanych przez ZOZ.  

Zgodnie z ustaw� o zakładach opieki zdrowotnej po zapoznaniu si� z sytuacj� 

kadrowo – ekonomiczn� Gminnego O�rodka Zdrowia w Gaszowicach, Dyrekcja ZOZ-u 

w Rydułtowach postanowiła wyrazi� zgod� na przekształcenie ww. placówki w NZOZ.  

W Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach dotychczas zatrudnionych jest 3 lekarzy. 

Zgodnie z informacj� przekazan� przez Dyrekcj� ZOZ Rydułtowy lekarze pracuj�cy  

w poradni kilkakrotnie wyst�powali z inicjatyw� prywatyzacji O�rodka, uzyskuj�c akceptacj� 

miejscowego �rodowiska i władz Gminy. Przekształcenie w NZOZ Gminnego O�rodka 

Zdrowia w Gaszowicach nie wpłynie na prac� szpitala w Rydułtowach ani na prac� poradni 

specjalistycznych, w których zatrudnieni s� zainteresowani lekarze, gdy� deklaruj� oni 

�wiadczenie pracy na niezmienionych warunkach tzn. dy�ury w Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i oddziałach szpitalnych oraz prac� w Poradni Alergologicznej, 

Diabetologicznej i Schorze� Tarczycy w ramach umów kontraktowych z ZOZ-em  

w Rydułtowach.  

W Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach na dzie� 29.05.2006r. 

zadeklarowanych było 4784 pacjentów do lekarza POZ, do piel�gniarki �rodowiskowej – 

3044 pacjentów, do poło�nej- 1839 pacjentek. Jak przekazała Dyrekcja ZOZ-u za 4 m- ce br. 

POZ w Gaszowicach poniósł strat� w wysoko�ci 20 943,30 zł tj. ujemn� rentowno��  

w wysoko�ci –17,04%. Przychody wyniosły 122 928,86 zł, natomiast koszty ogółem  

143 872,16 zł. Najwi�ksz� pozycj� w kosztach ogółem stanowiły koszty osobowe 

 w wysoko�ci 77 750,42 zł tj. 54,04%, a nast�pnie koszty procedur medycznych 35 130,71 zł 

tj. 24,42%; koszty po�rednie 13 419,12 zł tj. 9,33%, na które składaj� si� głównie narzuty 

kosztów administracyjnych (10 085,81 zł tj. 75,16%) w tym usługi działu technicznego  

(2 215,74 zł tj. 21,97%). Koszty pozostałe wynosz� 13 280,03 zł tj. 17,08% i obejmuj� przede 

wszystkim koszty energii cieplnej (8 169,87 zł tj. 61,52%) oraz koszty energii elektrycznej  

(1 107,73 zł tj. 8,34%). Zakładaj�c dotychczasowy poziom przychodów i kosztów Dyrekcja 

przewiduje, i� w 2006 r. POZ ten poniesie strat� w wysoko�ci co najmniej 63 tys. zł, która to 



strata b�dzie jeszcze wy�sza z uwagi na konieczno�� realizacji programu dostosowania 

budynku do wymogów prawa. 

 

 
Likwidacja Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, ul. Orkana 10. 

 

 W dniu 22 maja 2006 roku do Dyrekcji ZOZ-u w Rydułtowach wpłyn�ło pismo 

inicjuj�ce lekarzy zatrudnionych w Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 10, lek. med. Piotra Sobali, 

Ewy Hartabus, Henryka Słaniny, Jolanty Atak – Zi�tarskiej i Renaty Baron -Riemel z pro�b� 

o wyra�enie zgody na przekształcenie Poradni Lekarza POZ wraz z Poradni� Pediatryczn� 

Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie w niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej oraz z pro�b� o wydzier�awienie pomieszcze� dotychczas zajmowanych przez 

ZOZ.  

Dyrekcja zakładu po zapoznaniu si� z sytuacj� kadrowo – ekonomiczn� Poradni 

Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3  

w Radlinie przy ul. Orkana 10, postanowiła wyrazi� zgod� na przekształcenie ww. poradni  

w NZOZ.  

W Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Orkana 10  

w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudnionych jest 5 lekarzy. Przekształcenie w NZOZ 

Poradni Lekarza POZ i Poradni Pediatrycznej ww. przychodni nie wpłynie na prac� szpitala 

w Rydułtowach, gdy� lekarze tam zatrudnieni deklaruj� niezmienione warunki pracy tzn. 

dy�ury w oddziałach szpitalnych ZOZ w Rydułtowach. 

W Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie przy ul. Orkana 10 na 

dzie� 29.05.2006r. zadeklarowanych było do lekarza POZ 7500 pacjentów, do piel�gniarki 

�rodowiskowej – 3575 pacjentów, do poło�nej - 2008 pacjentek. 

Za 4 m-ce br. wynik finansowy POZ w Radlinie zamkn�ł si� strat� w wysoko�ci  

81 237,06 zł tj. ujemn� rentowno�ci� wynosz�c�  -50,76%. Przychody wyniosły 160 052,13 

zł, natomiast koszty  241 289,19 zł. Najwi�ksz� pozycj� w grupie kosztów ogółem stanowi� 

koszty osobowe (145 748,44  zł tj. 60,40 %), nast�pnie koszty procedur medycznych  

(47 237,56 zł tj. 19,58%) oraz koszty po�rednie (29 616,94 zł tj. 12,27%) a tak�e pozostałe 

koszty (14 138,70 zł tj. 5,86%). 



W POZ obejmuj�cym poradni� ogóln� z punktem lekarskim, poradni� dla dzieci, piel�gniark� 

�rodowiskow� oraz poło�n� �rodowiskow� najwi�kszy udział w kosztach ogółem posiada 

poradnia ogólna  z punktem lekarskim, bo 222 455,14 zł tj. 92,19%. 

Przewiduje si�, �e rok 2006 r. POZ zamknie strat� w wysoko�ci co najmniej 243 tys. zł. Strata 

ta jednak mo�e by� wy�sza w zwi�zku z konieczno�ci� realizacji programu dostosowania 

budynku do wymogów przepisów prawa. 

 

Likwidacja Poradni Ginekologicznych w Pszowie, Radlinie i Gaszowicach. 

 

W dniu 22 listopada 2005 roku do Dyrekcji ZOZ w Rydułtowach wpłyn�ło pismo 

inicjuj�ce lekarzy zatrudnionych w Poradniach Ginekologicznych w Rydułtowach, Pszowie, 

Radlinie i Gaszowicach w sprawie wyra�enia zgody na przekształcenie Poradni 

Ginekologicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach w niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej oraz z pro�b� o wydzier�awienie pomieszcze� dotychczas zajmowanych przez 

ZOZ. 

Dyrekcja zakładu po zapoznaniu si� z sytuacj� kadrowo – ekonomiczn�: 

1) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2,  

w Rydułtowach, przy  ul. Strzelców Bytomskich 11,  

2) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, 

przy ul. Orkana 10, 

3) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, 

przy ul. Skwary 39, 

4) Poradni Ginekologicznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

przy ul. Rydułtowskiej 1, 

postanowiła wyrazi� zgod� na przekształcenie ww. poradni w NZOZ-y. 

Jednak�e bior�c pod uwag� zapis art. 1 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 

zakazuj�cy innym podmiotom prowadzenia na terenie zakładu działalno�ci polegaj�cej na 

udzielaniu takich samych �wiadcze� zdrowotnych, które s� udzielane przez ten zakład - 

wskaza� nale�y, i� nie jest mo�liwe przekształcenie Poradni Ginekologicznej mieszcz�cej si� 

w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2, na ul. Strzelców Bytomskich 11  

w Rydułtowach.  

Wobec powy�szego przekształcenia wnioskowane uchwał� Rady Społecznej  

Nr 11/2006 ogranicza� si� b�d� tylko do likwidacji tych poradni, których przekształcenie 

pozostaje w zgodzie z ww. zapisem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a wi�c: 



1) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, 

przy ul. Orkana 10, 

2) Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, 

przy ul. Skwary 39, 

3) Poradni Ginekologicznej w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

przy ul. Rydułtowskiej 1. 

Zdaniem Dyrekcji ZOZ Rydułtowy przekształcenie w NZOZ–y ww. Poradni 

Ginekologicznych w Radlinie, Pszowie oraz w Gaszowicach nie wpłynie na prac� szpitala,  

w których zatrudnieni s� zainteresowani lekarze, gdy� deklaruj� oni niezmienione warunki 

pracy tzn. dy�ury w oddziałach szpitalnych  ZOZ w Rydułtowach. 

Dyrekcja zakładu przedstawiła równie� nast�puj�ce informacje dotycz�ce  sytuacji finansowej 

ww. poradni: 

1) Poradnia Ginekologiczna w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy 

ul. Orkana 10 - wynik finansowy za 4 m-ce br. to strata w wysoko�ci  

28 882,06 zł i ujemna rentowno�� na poziomie -143,79%. Przychody wyniosły  

20 086,80 zł, natomiast koszty ogółem 48 968,86 zł.  

Najwi�kszy udział w kosztach ogółem stanowi�: 

- koszty osobowe (29 810,08 zł tj. 60,88%), 

- koszty po�rednie (7 295,68 zł tj. 14,90%) gdzie najwi�ksz� pozycj� stanowi narzut 

kosztów administracyjnych (3 908,86 zł tj. 53,58%), i centralna sterylizacja (1 200,60 

zł tj. 16,46%), 

- koszty po�rednie (5 710 zł tj. 11,66%), na które składaj� si� głównie zakupy procedur 

medycznych z zewn�trz (3 325,50 zł tj. 58,24%) oraz koszty energii cieplnej  (1 

034,67 zł tj. 18,12 %). 

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2006 r. to strata w wysoko�ci conajmniej  

87 tys. zł (strata ta mo�e si� zwi�kszy� w zwi�zku z konieczno�ci� realizacji programu 

dostosowania budynku do przepisów prawa).  

 

2) Poradnia Ginekologiczna w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 w Pszowie, ul. 

Skwary 39 za 4 m-ce br. wygenerowała strat� w wysoko�ci 26 983,37 zł (rentowno�� –

192,05%) w wyniku nadwy�ki kosztów ogółem (41 033,87 zł) nad osi�gni�tymi 

przychodami (14 050,50 zł). 

Na koszty ogółem w kwocie 41 033,87 zł zło�yły si� przede wszystkim nast�puj�ce 

wa�niejsze pozycje: 



- koszty osobowe (26 316,49 zł tj. 64,13%), 

- koszty pozostałe (6 988,11 zł tj. 17,03%), na które składa si� głównie zakup procedur 

medycznych z zewn�trz (1 364,50 zł tj. 19,53%), odpis na PFRON (632,35 zł tj. 9,05%) 

oraz koszty energii elektrycznej (433,19 zł tj. 6,20%), 

- koszty po�rednie (4 633,85 zł tj. 11,29%), z czego główne pozycje to narzut kosztów 

administracyjnych (3 441,03 zł tj. 74,26%) oraz usługi działu technicznego (765,69 zł tj. 

16,52%), 

- koszty procedur medycznych (1 612,99 zł tj. 3,93%), gdzie najwi�ksz� pozycj� 

stanowi� koszty bada� laboratoryjnych (1 564,60 zł tj. 97,00%), 

- koszty amortyzacji (1 263,44 zł tj. 3,08%). 

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2006r. to strata w wysoko�ci conajmniej 80 tys. zł 

(strata ta mo�e by� wy�sza ze wzgl�du na realizacj� programu dostosowania budynku do 

przepisów prawa).W opinii kierownictwa ZOZ-u w Rydułtowach dalsze prowadzenie 

działalno�ci w tej poradni jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

3) Poradnia Ginekologiczna w Gminnym O�rodku Zdrowia w Gaszowicach,  

ul. Rydułtowska 1 - wynik finansowy za 4 m-ce br. to strata w wysoko�ci 11 349,20 zł co 

daje ujemn� rentowno�� w wysoko�ci - 83,17%. Osi�gni�te przychody to kwota  

13 645,80 zł, natomiast koszty to 24 995 zł. Główne pozycje w kosztach ogółem to: 

- koszty osobowe (7 944,63 zł tj. 31,78%), 

- koszty pozostałe (8 046,39 zł tj. 32,19%) z czego najwi�ksze pozycje to energia 

cieplna (3 965,21 zł tj. 49,28%) oraz zakup bada� z zewn�trz  

(1 526,50 zł tj. 18,97%), 

- koszty procedur medycznych (3 249,50 zł tj. 13,00%), 

- koszty po�rednie (2 641,06 zł tj. 10,57%), gdzie najwi�ksze pozycje to usługi działu 

technicznego (1 096,16 zł tj. 41,50%) oraz narzut kosztów administracyjnych  (1 

036,13 zł tj. 39,23%). 

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2006r. to strata w wysoko�ci conajmniej 34 tys. zł 

(strata ta mo�e si� zwi�kszy� w zwi�zku z konieczno�ci� realizacji programu dostosowania 

budynku do przepisów prawa ). Zdaniem Dyrektora ZOZ Rydułtowy dalsze prowadzenie 

działalno�ci tej poradni jest ekonomicznie nieuzasadnione. 



 

Decyzja dotycz�ca likwidacji ww. komórek organizacyjnych Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach jest decyzj� bardzo trudn�, jednak z uwagi na pogarszaj�c� si� 

sytuacj� ekonomiczno-finansow� zakładów opieki zdrowotnej dokonywanie przekształce�  

w ich strukturze, jak równie� szukanie rozwi�za� kompromisowych, staje si� konieczno�ci�. 

 

Maj�c na uwadze powy�sze wnosz� jak w sentencji przedło�onego projektu uchwały. 

 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ Iwona Koczy 

  


