
 - Projekt -  
Uchwała Nr XXXIX/…/2014 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 stycznia 2014 roku 

 
 

w sprawie:  przyjęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań 
mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014.  

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 595, z późn. zm.) i § 13 ust. 4 pkt 3 Statutu Powiatu Wodzisławskiego 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1129 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uwzględniając trudną sytuację Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego 
Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym oraz w trosce o dobro pacjentów tego 
zakładu i zapewnienie im ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przyjmuje się apel  
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty za ponadlimitowe świadczenia 
zdrowotne oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie poziomu finansowania 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
poprzez skierowanie jej do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przekazanie  
jej do wiadomości Posłom z okręgu wyborczego nr 30, Senatorowi z okręgu wyborczego  
nr 72 oraz radom gmin z terenu Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIX/…/2014 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 30 stycznia 2014 roku 

 
 
 

Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w sprawie zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcie działań 
mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim w roku 2014. 
 

Władze Powiatu Wodzisławskiego jako podmiot tworzący dla Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  

w Wodzisławiu Śląskim, popierając w pełni wniosek Dyrektora tego zakładu i organizacji 

związkowych funkcjonujących przy zakładzie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

dokumentu, zwraca się z apelem o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne 

wykonane przez zakład oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie poziomu 

finansowania Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

 i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014, poprzez 

zwiększenie wartości punktu z 52 zł do 56 zł i zwiększenie planu finansowego dla zakładu. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że każdy ma prawo do ochrony 

zdrowia, a władze publiczne zapewniają obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Natomiast ustawa o samorządzie 

powiatowym nakłada na powiaty obowiązek realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony 

zdrowia. Realizacja tak istotnego ze społecznego punktu widzenia obowiązku wymaga 

zapewnienia odpowiedniego poziomu jego finansowania.  

Aby świadczyć usługi zdrowotne na odpowiednim poziomie PP ZOZ musi dobrze 

funkcjonować zarówno w obszarze działalności medycznej, jak i pod względem finansowym.  

Natomiast sytuacja zakładu, pomimo wdrażania rozwiązań restrukturyzacyjnych stale się 

pogarsza i występują trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Zaciągnięte 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek powodują jedynie przejściową poprawę sytuacji. 

Sytuacja ta pogarsza się pomimo stałego udzielania przez Powiat Wodzisławski pomocy 

finansowej zakładowi w różnej formie: pożyczek, poręczenia i dotacji. 

Zasadniczym determinantem tego stanu rzeczy jest fakt, iż NFZ ustalił wartość punktu 

rozliczeniowego na zbyt niskim poziomie, co w związku z rosnącymi kosztami uniemożliwia 

prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 

Sytuacja powyższa rzutuje negatywnie na dalsze perspektywy zakładu, w związku 

 z czym organizacje związkowe wraz z Dyrekcją obawiają się, że może to prowadzić 

 do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla lokalnej społeczności, a nawet 

zagrozić dalszemu funkcjonowaniu zakładu, co w konsekwencji spowoduje również utratę 

miejsc pracy.  

 



Z uwagi na powyższe, w trosce o dalsze sprawne funkcjonowanie Powiatowego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

 w Wodzisławiu Śląskim oraz zapewnienie mieszkańcom sprawnej i dostępnej opieki 

zdrowotnej, władze Powiatu Wodzisławskiego apelują do Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielone przez Powiatowy 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

 w Wodzisławiu Śląskim oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie poziomu 

finansowania zakładu w roku 2014, poprzez zwiększenie wartości punktu z 52 zł do 56 zł 

 i zwiększenie jego planu finansowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Nr XXXIX/ … /2014 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 30 stycznia 2014 roku 
 
w sprawie:  przyj ęcia apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

zapłaty za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcia działań 
mających na celu zwiększenie poziomu finansowania Powiatowego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014. 

 
 
 Na podstawie § 13 ust. 4 pkt 3 Statutu Powiatu Wodzisławskiego Rada Powiatu może 

podejmować uchwały w formie apeli zawierających formalnie niewiążące wezwanie 

adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania. 

Pismami z dnia 10 stycznia br. Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz 

organizacje związkowe, działające w zakładzie zwróciły się do Zarządu i Rady Powiatu 

Wodzisławskiego o udzielenie im wsparcia polegającego na wystąpieniu przez władze 

Powiatu Wodzisławskiego do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapłaty 

 za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne oraz podjęcie działań mających na celu 

zwiększenie poziomu finansowania PP ZOZ-u w roku 2014 poprzez zwiększenie wartości 

punktu z 52 zł do 56 zł i zwiększenie planu finansowego dla zakładu. 

Powiat Wodzisławski jako podmiot tworzący PP ZOZ-u w Rydułtowach 

 i Wodzisławiu Śląskim posiada informacje na temat aktualnej, pogarszającej się sytuacji 

finansowej Zakładu, w szczególności zaś trudności związanych z utrzymaniem płynności 

finansowej. Sytuacja ta pogarsza się pomimo udzielania przez Powiat Wodzisławski pomocy 

finansowej zakładowi w różnej formie: pożyczek, poręczenia i dotacji. 

Ten stan rzeczy spowodowany jest przede wszystkim zbyt niskim poziomem 

finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ i może prowadzić do ograniczenia 

dostępności do świadczeń dla mieszkańców, a nawet zagrozić funkcjonowaniu zakładu,  

co w konsekwencji spowoduje również utratę miejsc pracy dla zatrudnionych tam osób. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w sentencji przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

      Naczelnik Wydziału 

         Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

               /-/ mgr Iwona Koczy 

 
 
 


