
UCHWAŁA NR IX/55/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 września 2019 r. 

 

w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitala powiatowego 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Powiatu Nowodworskiego przyjmuje stanowisko w sprawie sytuacji szpitala 

powiatowego zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do przesłania niniejszej uchwały wraz  

z załącznikiem zgodnie z rozdzielnikiem.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

  /-/Mariusz Kraszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Ministerstwo Zdrowia 

2. Narodowy Fundusz Zdrowia 

3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

4. Urząd Marszałkowski Województwa  Mazowieckiego 

5. Związek Powiatów Polskich 

6. Samorządy powiatowe Rzeczpospolitej Polskiej 

7. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych  



Załącznik do uchwały  

Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr IX/55/2019 

z dnia 19 września 2019r.  

 

Stanowisko 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 września  2019 r. 

w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitala powiatowego 

 

Powiat Nowodworski jest organem tworzącym dla szpitala powiatowego znajdującego 

się w Nowym Dworze Mazowieckim. Nowodworskie Centrum Medyczne odnotowuje rosnące 

straty oraz utratę płynności finansowej. 

Biorąc pod uwagę sytuację szpitala powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

oraz szpitali powiatowych w Polsce, Rada Powiatu Nowodworskiego apeluje o pilną 

interwencję w sprawie podtrzymania podstawowej działalności szpitali. Wiele szpitali 

powiatowych odnotowuje z roku na rok rosnące straty. 

Rada Powiatu Nowodworskiego apeluje o zapłatę za świadczenia wykonane ponad 

limit, zwiększenie wyceny procedur przy jednoczesnym zwiększeniu ryczałtu  

w przeciwieństwie do sytuacji obecnej, w której zwiększenie wyceny procedur bez zwiększenia 

kwoty ryczałty spowodowało zmniejszenie ilości wykonywanych świadczeń medycznych  

i ograniczyło dostępność pacjentów do realizowania świadczeń zdrowotnych. 

Rada Powiatu Nowodworskiego apeluje o waloryzację wyceny świadczeń, która 

uwzględni wzrost cen towarów i usług oraz wzrost kosztów pracy. Utrzymanie wyceny na 

poziomie poprzednich lat przy jednoczesnym zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wejścia  

w życie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia i podwyżki dla lekarzy 

specjalistów spowodowało drastyczny wzrost kosztów, który w konsekwencji prowadzi 

szpitale do zapaści finansowej. To natomiast spowoduje, że część szpitali zostanie 

bezpowrotnie zlikwidowana. Wraz ze wzrostem płac rosną nie tylko koszty pracownicze 

szpitali, ale także usługi świadczone na rzecz szpitali przez podmioty zewnętrzne np. usługi 

pralnicze czy badania laboratoryjne i specjalistyczne. Wrastają również koszty bezpośrednie 

szpitali oraz koszty usług gdzie energia elektryczna jest czynnikiem cenotwórczym.  

Rada Powiatu Nowodworskiego apeluje o przekazanie szpitalowi powiatowemu 

środków na zaspokojenie kosztów pracy i innych kosztów spowodowanych wprowadzeniem 

przepisów prawa, które w zdecydowanym stopniu przyczyniły się do dramatycznej sytuacji 



finansowej szpitala. Sytuacja ta powoduje powstanie zatorów płatniczych. Dostawcy naliczają 

odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, doliczając do nich rekompensatę za koszty 

odzyskania należności w kwocie stanowiącej równowartość 40 euro od każdej dostawy. Rada 

Powiatu Nowodworskiego zgłasza wniosek o modyfikację zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118), 

poprzez wykluczenie możliwości korzystania z prawa do rekompensaty od publicznych 

zakładów zdrowotnych. Nie poprawi to sytuacji finansowej szpitali, ale spowolni jej 

pogarszanie się. Wymienione powyżej problemy to tylko część kłopotów z jakimi muszą się 

borykać na co dzień dyrektorzy szpitali powiatowych. Do nich dochodzą problemy z kadrą 

medyczną powodujące stale rosnące żądania płacowe (brak lekarzy w oddziałach szpitalnych), 

wymagania dla poszczególnych oddziałów, bardzo niskie płace pracowników 

administracyjnych, brak środków na zakup nowoczesnego sprzętu, zobowiązania wynikające  

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595), czy też dostosowania szpitala 

do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych. 

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zdrowotnego mieszkańców powiatu nowodworskiego, Rada Powiatu Nowodworskiego apeluje 

o wypłatę nadlimitów, zwiększenie wyceny świadczeń na rok 2019 przy jednoczesnym 

wzroście ryczałtu, przekazanie środków na ustawowy wzrost wynagrodzeń wszystkich grup 

zawodowych. Rada Powiatu Nowodworskiego wnosi o dokonanie przez ustawodawcę 

stosownych zmian w przepisach, uwzględniając powyższe uwagi. 

 


