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UCHWAŁA NR XLVI/..../2022 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 633 
z późn. zm.) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 
zawodowych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 854) po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w przepisie 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), Powiatową Radą 
Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim i mieszkańcami Powiatu 
Wodzisławskiego oraz po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych, 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2232 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
z 2022r. poz. 3725) w ten sposób, że: 

1) w § 6 pkt 8 Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
otrzymuje brzmienie: 

„8) realizacja zadań obronnych, wynikających z przepisów o obronie 
Ojczyzny, przygotowujących Zakład do sprawnego działania w okresie 
wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia Państwa i w czasie wojny.”; 
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2) w Załączniku nr 1  do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu 
Śląskim pod nazwą „Wykaz zakładów leczniczych z jednostkami i komórkami 
organizacyjnymi stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej” : 

a) w pkt I ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Oddział Pediatryczny - 30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki 
medycznej;”, 

b) w pkt I ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Oddział Chorób Wewnętrznych - 40 łóżek;”, 

c) w pkt I ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 37 łóżek;”, 

d) w pkt I ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 24 łóżka;”, 

e) w pkt I ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 30 łóżek;”, 

f) w pkt I ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Oddział Neonatologiczny - 12 łóżek, w tym 2 stanowiska intensywnej 
terapii noworodka;”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.     
       
Odpowiedzialny 

za 
przygotowanie  
 

data i podpis 

 Biuro 
Prawne 
 
 

data 
i podpis 

 Zarząd 
 
 

data 
i podpis 

 

Dostarczono do Rady 
Powiatu w dniu Skierowano do komisji opinie Głosowanie na sesji Druk 

nr 
za przeciw wstrzym.  Komisja Rewizyjna  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Komisja Budżetu 
Komisja Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Komisja Samorządu oraz Strategii i 
Rozwoju Powiatu 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej podmiotowi leczniczemu niebędącemu przedsiębiorcą statut nadaje 
podmiot tworzący. Statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim został 
nadany przez Radę Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą Nr XVI/182/2012 z dnia 
29 marca 2012 roku. Zapis § 18 stanowi, iż zmian w statucie dokonuje Rada 
Powiatu Wodzisławskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor zakładu w dniu 14 listopada 2022 roku 
wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie PPZOZ. 

  Zmiana zapisu § 6 pkt 8 wynika z konieczności dostosowania brzmienia treści 
Statutu do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, która zastąpiła 
wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Szpitala, Dyrekcja PPZOZ 
postanowiła skoncentrować swoje działania na restrukturyzacji działalności 
leczniczej placówki, powiązanej z optymalizacją kosztów oraz dostosowaniem 
prowadzonej działalności do możliwości kadrowych zakładu. 

Celem dokonania zmian w liczbie łóżek szpitalnych jest dostosowanie bazy 
łóżkowej na poszczególnych oddziałach Szpitala w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim do ich realnego wykorzystania oraz trudnej sytuacji kadrowej, 
szczególnie w grupie zawodowej lekarzy w taki sposób aby zapewnić prawidłową 
opiekę medyczną pacjentom. 

Do analizy liczby łóżek szpitalnych w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim wzięto pod uwagę lokalizację oddziału, liczbę hospitalizacji, liczbę 
punktów wykonanych w ramach kontraktów z NFZ oraz liczbę/strukturę 
i wykorzystanie łóżek szpitalnych w każdym z oddziałów. Analizą objęto ocenę 
liczby łóżek na oddziałach w okresie od stycznia do września 2022 roku, 
uwzględniając następujące wskaźniki statystyczne: 

−liczbę hospitalizacji; 

−liczbę osobodni; 

−średni czas hospitalizacji; 

−przelotowość; 

−procent średniego wykorzystania łóżek. 

Liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach obliczono uwzględniając warunki 
wymagane wobec świadczeniodawców, które wynikają z kontraktu z NFZ oraz: 
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1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; 

3) Zarządzenia Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
3 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia 
wysokospecjalistyczne; 

4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Planowane są zmiany ilości łóżek w następujących Oddziałach: 

1.W Oddziale Pediatrycznym - zmniejszenie liczby łóżek z 43 do 30. 
Proponowana liczba 30 łóżek jest wystarczająca, aby spełnić wymagania 
szczegółowe dla Oddziału zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 
Uwzględniając sezonowość hospitalizacji pediatrycznych zmniejszenie nie wpłynie 
na jakość leczenia, jednocześnie podniesie wskaźnik obłożenia łóżek do 86 % 
(przyjmuje się, że optymalne jest ok. 85%). Ze względu na epidemię COVID-19 
oraz zawieszenie Oddziałów Pediatrycznych w Szpitalu w Jastrzębiu Zdroju oraz 
Rybniku w poprzednich latach w analizach oparto się o dane z roku bieżącego. 
W okresie od stycznia do września 2022 roku obłożenie łóżek w Oddziale 
Pediatrycznym PPZOZ wyniosło 60,2 %. Oznacza to, że średnio w oddziale jest 
26 osób hospitalizowanych. 

2.W Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim liczba łóżek 
zostanie zmniejszona z 50 do 40. Proponowana liczba 40 łóżek jest 
wystarczająca, aby spełnić wymagania szczegółowe dla Oddziału zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz wymagania Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zmniejszenie liczby łóżek 
nie wpłynie na jakość świadczonych usług przez Oddział oraz na dostępność 
świadczeń. Obłożenie łóżek w okresie od stycznia do września 2022 roku 
wyniosło 78,75%. W odniesieniu jednak do wskaźników statystycznych 
odnotowywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim 
należy zaznaczyć, że wśród pacjentów hospitalizowanych w podanym okresie 
czasu leczono pacjentów z ościennych powiatów tj. Powiatu Rybnickiego, Miasta 
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Rybnika oraz Powiatu Raciborskiego - w związku z problemami w zabezpieczeniu 
świadczeń internistycznych w okolicznych szpitalach. Biorąc pod uwagę łączną 
liczbę przyjęć w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim pacjenci 
z Powiatu Wodzisławskiego w okresie od stycznia do września bieżącego roku 
stanowili 72% łącznej liczby, natomiast pacjenci z Powiatu Rybnickiego, Miasta 
Rybnika oraz Powiatu Raciborskiego stanowili 24%. 

3.W Oddziale Chirurgicznym Ogólnym liczba łóżek zostanie zmniejszona z 47 
do 37. Proponowana liczba 37 łóżek jest wystarczająca, aby spełnić wymagania 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz wymagania Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zmniejszenie ilości łóżek 
nie wpłynie na jakość świadczonych przez Oddział usług medycznych i możliwość 
zwiększenia wykonania przez Oddział pakietu DILO. Ze względu na epidemię 
COVID-19 oraz zawieszenie działalności tego Oddziału od 1 sierpnia 2022 roku, 
w analizach oparto się o dane z roku bieżącego za okres funkcjonowania 
Oddziału od stycznia do lipca. W tym okresie obłożenie wyniosło 71,37%. 

4.W Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej liczba łóżek zostanie 
zmniejszona z 27 do 24. Proponowana liczba 24 łóżek jest wystarczająca, aby 
spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz wymagania 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zmniejszenie ilości 
łóżek nie wpłynie na jakość świadczonych przez Oddział usług medycznych 
i możliwość zwiększenia wykonania przez Oddział kontraktu na 
endoprotezoplastyki stawów, a jednocześnie podniesie wskaźnik obłożenia do 
66 % (przyjmuje się, że optymalne jest ok. 85%). Ze względu na epidemię 
COVID-19 w poprzednich latach w analizach oparto się o dane z roku bieżącego. 
W okresie od stycznia do września 2022 roku obłożenie łóżek w Oddziale 
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej PPZOZ wyniosło 58,40 %. Oznacza to, że 
średnio w oddziale jest 16 osób hospitalizowanych. 

5.W Oddziale Ginekologiczno - Położniczym liczba łóżek zostanie zmniejszona 
z 35 do 30. Proponowana liczba 30 łóżek jest wystarczająca, aby spełnić 
wymagania szczegółowe dla Oddziału wskazane w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego dla zakresu „Położnictwo i ginekologia -poziom pierwszy”. 
Zmniejszenie ilości łóżek nie wpłynie na dostępność oraz jakość świadczonych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 96AFF5AE-5FEC-43E5-9DCA-929CE86C2DD5. Projekt Strona 3



przez Oddział usług medycznych i możliwości zwiększenia wykonania przez 
Oddział pakietu DILO oraz zabezpieczenia porodów, a jednocześnie podniesie 
wskaźnik obłożenia łóżek do 75 % (przyjmuje się, że optymalne jest ok. 85%). 
Ze względu na epidemię COVID-19 w poprzednich latach w analizach oparto się 
o dane z roku bieżącego. W okresie od stycznia do września 2022 roku obłożenie 
łóżek w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym wyniosło 56,35 %. Oznacza to, że 
średnio w oddziale są 22 osoby hospitalizowane. 

6.W Oddziale Neonatologicznym propononuje się zmniejszenie liczby łóżek z 17 
do 12. Jest to ilość łóżek wystarczająca, aby spełnić wymagania szczegółowe dla 
Oddziału Położnictwa i Neonatologii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla 
zakresu neonatologii. Wykreślenie z rejestru pięciu łóżek neonatologicznych 
nie wpłynie na jakość świadczonych przez Oddział usług medycznych. 
Jednocześnie podniesie wskaźnik obłożenia łóżeczek do 66 % i zoptymalizuje 
wykorzystanie zasobów sprzętowych Oddziału. Ze względu na epidemię COVID-
19 w poprzednich latach w analizach oparto się o dane z roku bieżącego. 
W okresie od stycznia do września 2022 roku obłożenie łóżek w Oddziale 
Noworodkowym PPZOZ wyniosło 45,25 %. Oznacza to, że średnio w oddziale jest  
hospitalizowanych 8 dzieci. 

W związku z powyższym konieczna jest zmiana zapisu § 6 pkt 8 Statutu oraz 
zmiana treści Załącznika nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim. 

    

Iwona Koczy 

Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Polityki 

Społecznej 
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