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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2022 r.

w sprawie przyjgcia apelu do Miuistra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 0 podjqcie
clzialafi zmierzajqcych do poprawy funkcjonowanla I kondycji fmansowej Szpitala Miejskiego nr

4 w Gliwicach Sp. z 0.0.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z2022 r.
poz. S59 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Przyjqé apel kierowany do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 0 podjqcie
dzialafi zmierzajqcych do poprawy funkcjonowania i konclycji finansowej Szpitala Miejskiego nr
4 w Gliwicach Sp. z 0.0. stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwady.

§ 2. Ape] przekazaé Ministrowi Zdrowia oraz PrezesowiNa1-odowego Funduszu Zdrowia.
§ 3. Wykonanie uchwa{y powierza sir; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwala wchodzi w Zycic Z dniem podjqcia.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. .2022 1'.

Apel

0 podjqcie dzialafi zmierzajqcych do poprawy funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala
Miejskiego nr 4 W Gliwicach Sp. z 0.0.

Szpital Miejski nr 4 wGliwicach Sp. z0_o. wraz zprzyszpitalnymi przychodniami zapownia dostqp
do opieki zdrowomej w zakresie m.in. leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej irehabilitacji leczniczej zaréwno dla wszystkich mieszkafncéw Gliwic, jak rowniez
powiatu gliwicldego oraz miast oéciennych, obslugujqc lqcznie w clqgu roku pound 150 tys. os6b.
Szpital powstal na bazie I06 Szpitala Wojskowego SPZOZ wGliwicach, ktdry dziqki dziaianiom

Samorzqdu Miasta Gliwice zostai uchroniony przed likwidacjq poprzez polqczenie zinnym SPZOZ
nalezqcym do Miasta. Kolejnym krokiem byio przeksztakenie Szpitala w spélkq prawa handlowego, lctora
polqczona z innym szpitalem opodobnym profilu dzialalnoéci okreéla obecny zakres dzialania szpitala.
Placéwka prowadzi dzialalnoéé W trzech lokalizaojach.
W miqdzyczasie zachodzflo wiele zmian, mréwno wsamej strukturze organizacyjnej Szpitala, m.in.

zmiany zarzqdu, polityk nadzorczych, restruktuxyzacyjnych, organizacji pracy izatrudnienia, ale przede
wszystkirn wcalej slutbie zdrowia wPolsce, m.in. wprowadzono ,,sieé szpitali”, wyeliminowano
nadwykonania, okreélono normy zatrudnienia iobowiqzki piacowe bcz zabezpieczenia wystarczajqcych
érodkow na pokrycic ich skutkow oraz podejmowano szereg szybkich dzialafi legislacyjnych
ukierunkowanych na walk; z pandemiq, ktore bezpoérednio oddzialywaly na Szpital.
Pandemia zmusila Szpital do natychmiastowej rcorganizacji pracy poprzez utworzenie szpitala zakainego

przy jednoczesnym prowadzeniu dzialalnoéci medycznej dla pacjentéw niecovidowych. Zarzqd Szpitala,
dostosowujqc siq do nowych realiow iwymogow funkcjonowania, przeprowadzil réznorakie inwestycje
iremonty, kupowat wysokospecjalistyczny sprzqt medyczny oraz zabezpieczai naklady na utrzyrnanie
personelu rnedycznego. Przeksztalcenie wszpital zakainy spowodowaio, ze wroku 2021 Szpitalowi
obnizono ryczah PSZ 0 kwotq 3.747.693 zl.

Warto podkreélié, ze pomimo trwajqcej pandemii liczba przyjmowanych przez Szpital pacjentéw spoza
Gliwic ipowiatu gliwickiego wzakresie hospitalizacji na oddzialach w202l r. wzrosla 045%
w porownaniu do roku poprzedniego, natomiast w przyszpitalnych przychodniach i pracowniach wzrost ten
byi jeszcze wiqkszy iwynosii blisko 52%. Szpital niep1'Z6l'Wi1I1i6 przyjmowal pacjentow na oddziale
internistycznym, ktéry niejednokrotnie by! jednym zniewielu dostqpnych dla pacjentéw oddzialéw
wewnotrznych na Gomym filqsku.

Powyzsze obrazuje, jak wielka, role; odgrywa Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. na mapie using
zdrowomych, obslugujqc pacjentow z innych miast, gdzie oddzialy szpitalne, lctore powinny udzielaé im
éwiadczefi, sq zroznych przyczyn czasowo zamykane. Konsekwencjq powyiszego jest reallzowanie
éwladczefi ponad plan, za czym nieidq dodatkowe firodki finansowe zNFZ. W 2021 r. wskainiki
wykonania éwiadczefi medycznych znaczqco przekroczyly wartoéé ryczahu o kwotq 3.120.798,"/'1 zl.
Gldwnymi problemarni Szpitala sq: niedoszacowanc wartoéci kontraktdw, nieadekwatna wycena

procedur medycznych, braid kadrowe, przestarzala infrastruktura geuerujqca dodatkowe koszty
dzialalnoéci, znaczqcy wzrost ten i roszczefl placowych, a takie ogranlczone moiliwoéci wykonywania
komercyjnych uslug zdrowotnych.
Podstawowym celem procesu taryfikacji powinno byé dokonanie wyceny éwiadczefa w sposob adekwamy

do rzeczywistych kosztow leczenia ponoszonych przez podmioty lecznicze. Niestety moina zauwatyé, Ze
reallzacja éwiadczefi zdrnwotnych nie znajduje odzwierciedlenia w przychodach zNFZ,
a obowiqzujqca Wycena procedur medycznych wwielu przypadkach nie pokrywa kosztow. Wycena
procedur medycznych od lat nie jest dostosowywana do zmian, jakie zachodzq w gospodarcc (inflacja,
ktoroj skutkicm sq rosnqce koszty pracy, energii, sprzqtu iaparatury, lekow itp.), atakze do wymag:-u'1
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stawianyoh szpitalom ustawami, rozporzqdzeniarni oraz Zarzqdzeniami iumowami ZNFZ (np. wzakrosio
wymagafi technioznych budynkow, minimalnego wynagrodzflnia Z8. praco wpodmiotach leczzniozyoh,
kosztochlonnego dostosowywania obshagi informatycznoj itp.). Ponadto braki kadr medycznych na zynku
pracy oraz realny brak mozliwoéci ich pozyskania zmuszajq Zarzqd Szpitala, chcqcy zapewnié ciqg%oéé
pracy, do zabezpieczania érodkow finansowych na coraz wyzsze oozekiwania placowc zatrudnionego
personelu.
To wszystko przyczynia sic; do narastajqcego zadluteuia Szpitala, ktére przekracza jui Wslystkie

normy bezpieczefistwa finansowcgo. W 2021 r. Szpital osiqgnqi przychody ZNFZ wlqcznej kwooie
l48.846.216,94 2%. zczego 8l.08l.l26,05 zl to przychody wynikajqce zrealizacji umowy sieciowej
(32.098.833,00 zl ryczait i48.982.293,05 z% éwiadczenia odrobnic finansowane). Przychody zrealizacji
umow covidowych w roku 2021 wyniosiy 6l.228.329,96 zi. Obecnie przychody zNarodowego Funduszu
Zdrowia pokrywajq zaledwie 80% kosztow dzialalnoéci placowki.
Zobowiqzania ogoiem za rok 2021 r. wynoszq ponad 64 mln zl, w tym zobowiqzania wymagalne ponad

12 mln zl. Straia wynosi -22.445.237,94 zi (stan na dziefi 31.12.2021 r.). Takie zobowiqzania finansowe
doprowadzajq do braku plynnoéci finansowej spolki. Z analiz sprawozdafi finansowych wynika, Ze aby
nie doprowadzié do postepujqcego zadiuzania sis; placowki, aw konsekwencji jej zamkniqcia, przychody
z NFZ powinny wynosié co najmniej 0 40 mln zi wiqcej w stosunku do obccnego finansowania.
Aby nie dopuécié do tak szybko rozwijajqcej sir; zapaéci finansowej spolki, Miasto Gliwice corocznie

Wspiera finansowo jej funkcjonowanie. W przeciqgu ostatnich 6 lat Miasto udzielilo Szpitalowi wsparcia
finansowego wkwocie ponad 138 mln zl m.in. wformie dokapitalizowania spoiki oraz udzielenia
bezzwrotnych potyczek. Oprocz tego w obliozu pandemii uruchomiono 3 mln zi zrezerwy na dzialania
kryzysowe, ktore zostaly plzeznaczone na zakup niezbcpdncgo sprzotu iaparatury wykorzystywanych
do ratowania zycia pacjentow walczqcych zCOVID-19. Obecnie, w sytuacji gdy niemalze poiowa
pacjentow Szpitala to osoby zamieszkujqce poza Gliwicami, obciqzanie Miasta Gliwice coraz wyzszymi
stratami wynikajqcymi z niedofinansowania publicznej siuzby zdrowia stanowi bardzo powazna
nieprawidiowoéé.
Planowana przez Samorzqd Miasta Gliwice budowa nowego budynku na potrzeby Szpitala

ma przyczynié sin: do poprawy jego sytuacji, warunkow Ieczenia pacjentow, pracy lekarzy oraz
optymalizacji biezqcych kosztow dziaialnoéci. Zaloienia to nie bgdq jednak mogly zostaé speluione
bez odpowiodnicgo wzrostu kontraktu z NFZ.
Wobec powyiszego Rada Miasta Gliwice apeluje 0 zwiqkszenie poziomu finansowania Szpitala

Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z 0.0. oraz 0 zapewnienle aktualizacji wyceny procedur medycznych
w odnlesieniu do wzrostu knsztéw udzielania éwiadczefi opieki zdrowotnej.
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Uzasadnienie

Przyjocie niniojszej uchwaly jest uzasadnionc z uwagi na dramatyczny stan finansowy Szpitala
Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. Bez odpowiednicgo finansowania ze strony NFZ nio ma mozliwoéci
zachowania plynnoéci finansowej spédki. Corocznie, w celu uchronienia spoiki przed upadloéciq, Samorzqd
Miasta Gliwice wspiera finansowo Szpital. Przerzucanie na samorzqd obowiqzku pokrywania straty,
Spowodowanej niedostatecznym finansowanicm Szpitala przez NFZ, jest niezgodne z wyrokiem Tzybunalu
Konstytucyjnego z dnia 20 listopacla 2019 r.
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