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Interpelacja nr 23290

Interpelacja w sprawie konieczności zagwarantowania 
finansowania szpitali powiatowych ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Premierze!

W związku z wystosowanym apelem oraz prośbą Rady Miasta Piekary Śląskie i Prezydenta
Miasta o urealnienie finansowania dla nowo powstałego Szpitala Miejskiego pod wezwaniem św.
Łukasza w Piekarach Śląskich prowadzonego przez Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wyrażam
swoje poparcie dla działań samorządu w tym zakresie.

Analiza sytuacji finansowej przeprowadzonej na 120 losowo wybranych szpitalach powiatowych
wyraźnie pokazuje wzrost liczby zadłużonych placówek aż do 90% w roku 2019. Dane takie wskazują
jednoznacznie na nieodpowiednio zorganizowany system ich finansowania.

Do sytuacji zadłużania się szpitali przyczynia się przede wszystkim niski poziom finansowania
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a ponadto rosnące koszty procedur
medycznych, energii elektrycznej, utrzymania czystości, posiłków dla pacjentów, a także wzrost płac.

W Piekarskim Centrum Medycznym został przeprowadzony audyt zewnętrzny, który potwierdził,
że jedyną drogą ratowania placówki w sytuacji, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwiększa
kontraktu, jest dogłębna restrukturyzacja, która została przeprowadzona. Sytuację pogorszyła jednak



1.  

2.  

3.  

1.  

dodatkowo obecna pandemia koronawirusa. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż by doprowadzić do
unormowania sytuacji w tej placówce medycznej potrzebna jest co najmniej kwota kilkunastu milionów
złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

Wobec powyższego zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania:

 

Czy  rząd  zapewni  odpowiednie środki finansowe, które będą  skierowane bezpośrednio 
do  szpitali  powiatowych,  stojących  podobnie  jak  Piekarskie  Centrum Medyczne na skraju 

 upadłości?
 
Jakiego rzędu dotacje z budżetu państwa wpłyną do Narodowego Funduszu Zdrowia z

 przeznaczeniem na ratowanie upadających szpitali powiatowych?
 
Jakie są plany rządu odnośnie utworzenia tzw. „nowej sieci szpitali”?

 

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kołodziej

Poseł na Sejm RP

Załączniki

Uchwała RM Piekary Śląskie wraz z apelem.pdf
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