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UCHWAŁA NR XLVIII/...../2023 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 30 marca 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) 
i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022r. poz. 3725 
z późn. zm.) w ten sposób, że 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”: 

1) w pkt I ust. 1 uchyla się punkt 3; 

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

„4) Oddział Chorób Wewnętrznych - 30 łóżek;”; 

3) w pkt I ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym - 45 łóżek, 
w tym 2 stanowiska intensywnej opieki medycznej,”; 
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4) w pkt II ust. 2 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 

„29) Poradnia Geriatryczna.”. 

§ 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, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 2023 roku.          
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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 wystąpił do Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego z wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie PPZOZ. 

Z informacji przekazanej przez Dyrekcję Szpitala wynika, że Przeniesienie Oddziału 
Chorób Wewnętrznych do wyremontowanego budynku w Wodzisławiu Śląskim poprawi 
komfort pacjentów oraz zapewni szybszy dostęp do diagnostyki obrazowej i konsultacji 
specjalistycznych oraz kontynuacji leczenia w innych zakresach świadczeń z uwagi 
na to, że w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim funkcjonują m.in: 

1)Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego; 

2)Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

3)Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym; 

4)Blok Operacyjny wraz z oddziałami zabiegowymi tj. Oddział Chirurgii Ogólnej, 
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Oddział Ginekologiczno – Położniczy. 

Planowane pierwotnie przeniesienie Oddziału Rehabilitacji do ww. lokalizacji 
i utworzenie Pododdziału Rehabilitacyjnego w ilości 20 łóżek nie może zostać 
zrealizowane z uwagi na brak zgody Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażony w piśmie 
NFZ z dnia 25 stycznia 2023 r. (doręczone PPZOZ w dniu 6 lutego 2023 r.). Narodowy 
Fundusz Zdrowia wyraził zgodę na zmianę miejsca udzielania świadczeń, jednak pod 
warunkiem zachowania obecnej liczby łóżek. Uwzględniając bowiem dokonane Uchwałą 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku Nr XL/474/2018 połączenie 
Oddziałów Rehabilitacji funkcjonujących w Szpitalach w Wodzisławiu Śląskim (24 łóżka) 
i Rydułtowach (25 łóżek) w jeden Oddział Rehabilitacji zlokalizowany w Rydułtowach 
i zawierający 35 łóżek, w ocenie NZF kolejne ograniczenie ilości łóżek stanowiłoby 
ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych.  

Proponowana przez Dyrekcję zmiana w strukturze Zakładu polega na tym, iż część 
łóżek Oddziału Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim - w ilości 10 – zostanie 
przeniesiona do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym - który 
będzie liczył łącznie 45 łóżek. Docelowo obecny Oddział Chorób Wewnętrznych 
w Wodzisławiu Śląskim będzie funkcjonował na 25 łóżkach. 

Obecnie jednak, do czasu zakończenia epidemii COVID-19, 5 łóżek funkcjonuje przy 
tym Oddziale jako łóżka izolacyjne dla pacjentów zakażonych koronowirusem, którzy 
muszą być hospitalizowani. Po zakończeniu epidemii i ustaniu konieczności izolacji 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F32ABAB5-B9FC-4FAD-9B85-D5305BCD0AE0. Projekt Strona 1



pacjentów, łóżka te zostaną przeniesione do Oddziału Chorób Wewnętrznych 
z Pododdziałem Geriatrycznym, który wówczas będzie funkcjonował na bazie 50 łóżek. 

 Dodatkowo, za zaproponowanym rozwiązaniem przemawiają także okoliczności 
wcześniej nieznane Dyrekcji, mianowicie 15 lutego br. na Portalu Świadczeniodawcy 
ukazał się komunikat NFZ o pilotażu sieci kardiologicznej. Śląskie Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu, jako Regionalny Ośrodek Koordynujący w województwie śląskim, prowadzi 
nabór do współpracy w ramach pilotażu Sieci Kardiologicznej dla ośrodków podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ), podmiotów udzielający świadczeń ambulatoryjnych w poradni 
kardiologicznej (AOS I) oraz ośrodków udzielających świadczeń w oddziale o profilu 
kardiologicznym lub chorób wewnętrznych w trybie hospitalizacji. Krajowa Sieć 
Kardiologiczna ma przyspieszyć drogę od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej 
terapii. PPZOZ złoży wniosek o przystąpienie do ww. programu. Powyższe stwarza 
dodatkowe możliwości rozwoju dla PPZOZ i po uzyskaniu ww. informacji rozpoczęto 
rozmowy celem pozyskania personelu i podjęcia próby utworzenia odcinka 
kardiologicznego w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 
Geriatrycznym. 

Jednocześnie uwzględniając konieczność przeniesienia całego wyposażenia Oddziału 
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym z lokalizacji w Rydułtowach 
do lokalizacji w Wodzisławiu Śląskim wraz ze sprzętem medycznym oraz dokonanie 
wizytacji przez NFZ, Dyrektor PPZOZ wnosi o zastosowanie rozdziału czasowego 
pomiędzy wykreśleniem komórki organizacyjnej ze struktur Szpitala w Rydułtowach 
nie wcześniej aniżeli z dniem 1 maja 2023 roku oraz dodanie Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Wodzisławiu Śląskim wraz 
z przeniesieniem 10 łóżek Oddziału Chorób Wewnętrznych w Wodzisławiu Śląskim 
z dniem wejścia w życie uchwały Rady Powiatu, co pozwoli na wcześniejsze ujawnienie 
nowej komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną i jej 
przygotowanie na przyjęcie pacjentów od dnia 1 maja 2023 roku. 

Przeniesienie Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym 
do Wodzisławia Śląskiego, wymusza jednoczasowe przeniesienie poradni przyszpitalnych 
w Rydułtowach zakwalifikowanych do profilu CHOROBY WEWNĘTRZNE tj:. 

−Poradni Kardiologicznej w Rydułtowach; 

−Poradni Gastroenterologicznej w Rydułtowach; 

−Poradni Geriatrycznej w Rydułtowach; 

−Poradni Onkologicznej w Rydułtowach. 

Mając na uwadze, że Poradnie Kardiologiczna, Gastroenterologiczna i Onkologiczna 
znajdują się w strukturze komórek organizacyjnych Zespołu Poradni Specjalistycznych 
w Wodzisławiu Śląskim, koniecznym jest dodanie do jednostki organizacyjnej 
pn. „Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim”, wyłącznie Poradni 
Geriatrycznej. 
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W związku z przedmiotowym wnioskiem, zmianie ulegnie treść Załącznika nr 1 
do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 

Z uwagi na powyższe wnioszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały. 

 Naczelnik Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej 

  

Iwona Koczy 
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