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BR.0012.9.5.2019 

Protokół posiedzenia  
 Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
 Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 lipca 2019 r., godz. 18.00 

 
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski otworzył posiedzenie Komisji, przywitał 
gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 
 

1. Przedstawienie sytuacji szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 
2. Druki sesyjne. 
3. Sprawy różne, wolne wnioski. 
4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

 
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 
 
W posiedzeniu udział wzięli goście: Adam Neumann – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, 
Agnieszka Paszta – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Katarzyna 
Kuczyńska-Budka – radna.  

Ad1. Przedstawienie sytuacji szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Zastępcę Prezydenta 
o przedstawienie bieżącej sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach w związku ze 
zmianą władz w szpitalu w ostatnim czasie. 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann poinformował, że powodem zmiany 
władz jest zła sytuacja finansowa szpitala. Straty bilansowe sięgają około 30 milionów zł 
rocznie, co wymaga stałego zwiększania dopłat przez Miasto Gliwice, jako większościowego 
udziałowca. Przekazał, że taka sytuacja wymaga zdecydowanych działań, w związku z czym 
Rada Nadzorcza Szpitala poprosiła Zarząd o przedstawienie programu naprawczego, który 
będzie możliwy do zrealizowania w celu poprawy sytuacji szpitala. Wyjaśnił, że 
przedstawiono dokument, w którym Zarząd przedstawił pomysły do poprawy sytuacji, nie 
uzyskał on jednak akceptacji Rady Nadzorczej, jako wiarygodnego do zrealizowania 
w szybkim czasie. W związku z czym na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym 
Zarząd otrzymał absolutorium, podjęto jednocześnie uchwałę o odwołaniu Zarządu, by 
znaleźć rozwiązanie i jednak spróbować polepszyć tę skomplikowaną sytuację. Wyjaśnił, 
że w tym celu powołano nowy, jednoosobowy Zarząd. Funkcję tę będzie pełnił od 1 
września 2019 r. Przemysław Gliklich, dawny prezes szpitala przy ul. Radiowej, obecnie 
pracujący na stanowisku zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych 
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie zajmuje się, m.in., 
rozliczaniem świadczeń z NFZ-tem. Do czasu objęcia przez niego funkcji, Rada Nadzorcza 
do kierowania szpitalem wyznaczyła Grzegorza Mańkę. 

Radny Zbigniew Wygoda dopytał, czy tak znaczące pogorszenie sytuacji spowodowane 
jest wprowadzoną kilka lat temu ustawą.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann odpowiedział, że istotną rolę odegrała 
zmiana polegająca na wprowadzeniu sieci szpitali, w której jest ryczałt obejmujący 
świadczenia na podstawowych oddziałach szpitali, m. in. takich jak internistyczny, chirurgii, 
w tym również na Izbie przyjęć. Dodał, że ryczałt został ustalony w oparciu o wynik z 2015 
r., który był słaby pod względem nadwykonań, co spowodowało brak możliwości 
wypłacania nadwykonań. Poinformował, że szpital ma obowiązek przyjąć każdego, 
niezależnie czy przywiezie go pogotowie czy sam się do szpitala zgłosi. Wyjaśnił, że tak 
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ustalona kwota ryczałtu nie pozwala sfinansować rzeczywistych, wykonanych procedur 
medycznych, doprowadza się do sytuacji, w której są nadwykonania ponad ryczałt. 
Przekazał ponadto, że szpital boryka się również z innymi problemami, ze względu na 
niedofinansowanie ma problem chociażby z przestarzałą aparaturą medyczną. 

Radna Ewa Potocka zwróciła uwagę, że rzeczywiście dawny Zarząd w którymś momencie 
celowo pilnował, żeby nie było nadwykonań w szpitalu, co rzeczywiście mogło doprowadzić 
do obecnej sytuacji. Przekazała również, że związki zawodowe Szpitala Miejskiego nr 4 
zwróciły się do niej z obawami w związku ze zmianami w szpitalu, że dojdzie do sytuacji, 
gdy będzie trzeba przewozić pacjenta na konsultacje z jednego miejsca do drugiego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann uspokoił, że na pewno nie dojdzie do 
takiej sytuacji, w której będzie się wymagało od lekarzy działań niezgodnych 
z obowiązującymi procedurami. Posłużył się przykładem Izby Przyjęć, która jest też objęta 
ryczałtem, mimo to przyjmuje wszystkich wymagających opieki i bez względu ile 
przyjmuje, nie dostaje większych kwot dofinansowania. Dodał, że z kolei na oddziale 
ortopedii przyjmuje się często również pacjentów spoza z Gliwic, a powstałą dziurę 
finansową pokrywa Miasto Gliwice. Poinformował również o zjawisku w Polsce, 
potwierdzonym również przez inne szpitale powiatowe, że niektórzy pacjenci z nocnej 
opieki medycznej robią sobie przychodnie. Za przykład podał zapalenie spojówki, które nie 
jest stanem zagrażającym życiu, nie wymaga natychmiastowej reakcji. Przekazał, że jego 
zdaniem jest to niewłaściwe podejście, że wobec pacjentów na przykład z zapaleniem 
spojówek, podejmowane są natychmiastowe reakcje, że są na to procedury i być może 
będzie się to wiązało z niezadowoleniem społecznym, ale przypadki takich pacjentów 
powinny być odsyłane chociażby ze względu na obowiązujące procedury, w których 
określone są takie sytuacje. Podsumował, że jego zdaniem niestosowanie się do tych 
procedur jest niegospodarne. 

Radna Ewa Potocka przyznała rację, że zdarzają się przypadki, gdy na drugi dzień do 
przychodni przychodzi triumfujący pacjent, że był w szpitalu na dyżurze nocnym. Dodała, 
że praca lekarza jest ciężka, odesłanie pacjenta wiąże się ze zbyt dużą odpowiedzialnością, 
pacjent może wyjść za róg szpitala i może mu się coś stać. 

Radny Zbigniew Wygoda poinformował, że mówi się coraz więcej o tzw. segregacji 
pacjentów na Izbie Przyjęć, więc może warto, aby Zarząd też o tym pomyślał. Dodał, że 
dzięki takiej wstępnej segregacji na Izbie Przyjęć oczekiwanie w długich kolejkach może 
zniechęci tych, którzy nie mają nagłego chorobowego przypadku. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że taki wniosek jest już procedowany. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta zauważyła, że 
dopóki nie będzie reformy centralnej ciężko będzie wprowadzić takie procedury. 
Wypowiedziała się, że dobrze by było także wprowadzić współpłacenie za wizytę u lekarza. 

Radna Ewa Potocka zauważyła, że w Czechach to zostało już wprowadzone.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann dodał, że warto zwrócić uwagę, że 
kształcimy lekarzy za darmo, i ci dopiero co wykształceni lekarze od razu po studiach 
wyjeżdżają na Zachód do pracy. Zaproponował rozwiązanie polegające na odbyciu po 
studiach obowiązkowo 5-cio lub nawet 10-letniej praktyki w Polsce, albo jeżeli jednak ktoś 
zdecyduje się wyjechać, to musiałby zwrócić za odbytą naukę pieniądze. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski dodał, że warto jeszcze zastanowić się 
nad zerową stawką podatku VAT dla szpitali, bo jest on kosztem w szpitalu. Wskazał 
również sprawę kosztów ponoszonych na lekarstwa, gdy pacjent otrzymując receptę płaci 
za leki z upustem, natomiast w przypadku szpitala jest tak, że musi płacić 100 %. 
Powiedział, że problem polega na tym, że pieniądze nie są dystrybuowane w sposób taki, 
aby ci, którzy ponoszą koszty, mieli je zrekompensowane. Przekazał również, że w sprawie 
Izby Przyjęć od zawsze występują konflikty, biorące się również z tego, że specjaliści, 
zamiast ponosić koszty badań, wysyłają pacjentów do szpitala. Wyraził niepokój na temat 
trwającej debaty na temat dopłat do leczenia, że zapomniano już jak mówiono o równym 
dostępie do świadczeń zdrowotnych. Wskazał na niedotrzymanie obietnic przedwyborczych 
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przez obecny rząd, które polegały na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz 
na wprowadzeniu całego obecnego budżetu NFZ do budżetu państwa, co mogłoby 
przyczynić się do stworzenia od początku właściwie działającego systemu finansowania. 
Zasugerował, że rok 2015 prawdopodobnie nie został wybrany przypadkowo, ale celowo, 
bo zaobserwowano w tym roku najmniejszą liczbę nadwykonań. Obowiązujące procedury 
nazwał machinacjami, mającymi na celu to, aby szpital, który uczciwie wszystko rozlicza, 
nie wyszedł na swoje.  

Radna Ewa Potocka zauważyła, że na rynku medycznym wszyscy oszukują się 
nawzajem, nikt nie chce ponosić kosztów, w związku z czym podsyłają do szpitali 
pacjentów. Dodała, że żaden rząd w Polsce nie zaryzykuje, aby wprowadzić dopłatę, bo się 
będzie bał, że straci władzę. Uznała również, że błędem było przejęcie byłego szpitala 
wojskowego, że być może prostsze byłoby zamknięcie tego szpitala. Dodała natomiast, że 
taki krok spowodowałby, że mieszkańcy winiliby za to miasto Gliwice. 

Radny Tadeusz Olejnik zaprotestował, że nie ma mowy o tym, aby zamykać szpital. 

Radny Zbigniew Wygoda powiedział, że szukanie przyczyn zapaści nie jest rolą Komisji 
i zwrócił się z pytaniem, czy jest realna szansa na wyjście z impasu, biorąc pod uwagę 
stałe wsparcie szpitala przez Miasto pod względem finansowym. 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann odpowiedział, że decyzja o zaprzestaniu 
dofinansowywania szpitala równałaby się zamknięciu szpitala, czego Miasto nie chce zrobić. 
Podkreślił jednak, że dopłacanie będzie odbywać się do momentu, w którym będzie można 
to robić, ale warto już teraz zdać sobie sprawę, że dochody samorządu są coraz bardziej 
ograniczane. Posłużył się przykładem wprowadzenia zerowego PIT-u dla młodych do 26 
roku życia, który, co go zdziwiło, wchodzi już od 1 września, a nie od 1 stycznia, tak jak 
zwyczajowo są wprowadzane zmiany podatkowe. Zasygnalizował, że poczynania obecnego 
rządu mogą doprowadzić do takiej sytuacji, że w samorządach jednostek terytorialnych w 
którymś momencie może dojść do tego, że pieniądze się skończą, i zabraknie pieniędzy na 
dopłatę do świadczeń zdrowotnych. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski podziękował Zastępcy Prezydenta za 
przedstawienie sytuacji szpitala. 

Zastępca Prezydenta Adam Neumann opuścił posiedzenie. 

Ad2. Druki sesyjne. 

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał Rady Miasta: 

a) projekt uchwały (druk nr 119) zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Gliwice programu „Rodzina 3+” 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o omówienie ww. projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta powiedziała, że 
program „RODZINA 3+”, który obejmuje rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 
Miasta Gliwice, jest jednym z elementów wspierających politykę prorodzinną. Zmiana 
uchwały ma na celu zrównanie grup beneficjentów dwóch programów skierowanych do 
rodzin wielodzietnych: gminnego „RODZINA 3+” i rządowego „Karta Dużej Rodziny” oraz 
wprowadzenie regulacji dotyczących utraty prawa do posiadania Karty RODZINA 3+. 
Z uwagi na ujęcie regulacji, dotyczących zniżek w miejskich jednostkach organizacyjnych 
w odpowiednich zarządzeniach Prezydenta Miasta, zasadne jest wykreślenie tych zapisów 
z uchwały. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 119. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
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b) projekt uchwały (druk nr 134) zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski poprosił Naczelnika Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Agnieszkę Pasztę o zabranie głosu w sprawie ww. projektu. 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta wskazała, że 
zmiana treści statutu Żłobków Miejskich dotyczy rozszerzenia składu komisji, decydującej 
o kolejności przyjęć dzieci w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do 
Oddziału Żłobków Miejskich będzie wyższa niż liczba miejsc w tym Oddziale. Obecnie 
w skład komisji wchodzą co najmniej dyrektor oraz kierownik danego Oddziału. Zmiana 
wprowadza rozszerzenie składu komisji o przedstawiciela Prezydenta Miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 134. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

c) projekt uchwały (druk nr 138) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 
dodatku energetycznego 

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta przedstawiła 
projekt uchwały przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
755 z poźn. zm.), zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 
r. poz. 730), dodatek energetyczny przyznaje prezydent miasta na wniosek, którego wzór 
określa rada gminy w formie uchwały.  
Przewodniczący Komisji Janusz Szymanowski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 134. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  

Ad3. Sprawy różne. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) prośba o informację dotyczącą stosowania opłaty przez inwalidów w przypadku 
korzystania z parkingu strzeżonego w Czechowicach, nr UM.543599.2019 – 
Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

b) odpowiedź Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na prośbę o informację 
dotyczącą stosowania opłaty przez inwalidów w przypadku korzystania z parkingu 
strzeżonego w Czechowicach, nr UM.590131.2019 – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu); 

c) zestawienie skarg wniosków i petycji za II kwartał 2019 roku, nr UM.549401.2019 
– Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 
prośba radnej Rady Miasta Gliwice Krystyny Sowy w sprawie terminu umowy najmu 
dla spółki Pro-Med Sp. z o. o., nr UM.472324.2019 – Komisja przyjęła do 
wiadomości (w załączeniu); 
uchwała nr VI/9/1/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 
oświadczenia dotyczącego Rodziny jako wspólnoty pokoju, nr UM.483557.2019 – 
Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 
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Ad4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji z dnia 28 maja 2019 r., 
nr BR.0012.9.4.2019. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Wojtowicz 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

(-) Janusz Szymanowski 
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