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Szanowny Panie Radny,  
 

w odpowiedzi na Pana interpelację nr INT.6.0003-0447/22 z dnia 

26 września 2022 r. w sprawie sytuacji organizacyjnej i kadrowej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny 

z siedzibą w Częstochowie (dalej: Szpital), uprzejmie informuję co następuje. 

Dyrektor Szpitala pismem z dnia 30 września 2022 r. odniósł się krytycznie 

wobec przytoczonych przez Pana doniesień Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy Oddziału Terenowego działającego przy Jednostce 

(dalej: OZZL OT) o pogarszającej się jej sytuacji finansowej, kadrowej oraz 

organizacyjnej. 

W ocenie Dyrektora trudności związane z płynnością finansową Szpitala 

wynikają w dużej mierze ze skali prowadzonych inwestycji. W ciągu ostatnich 

30 miesięcy nakłady inwestycyjne w ramach finansowania ze źródeł 

Ministerstwa Zdrowia, budżetu Województwa Śląskiego, funduszy unijnych, 

Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Szpitala 

osiągnęły poziom 110 mln zł. Dzięki wskazanym nakładom 

oraz  sukcesywnym zmianom organizacyjnym Szpitala wydajność Traktu 

operacyjnego wzrosła w okresie 24 miesięcy o blisko 100%. Zmiany 

restrukturyzacyjne kadry medycznej w Oddziale rehabilitacji neurologicznej, 

Oddziale ortopedii i  traumatologii narządu ruchu, Oddziale onkologii 

z pododdziałem dziennym chemioterapii przyniosły efekt w zakresie wzrostu 

wydajności pracy o prawie 50%.  

Z uwagi na rolę w zapewnieniu świadczeń medycznych dla mieszkańców 

miasta Częstochowy, jak i całego regionu północnego województwa 

śląskiego, Szpital podejmuje działania organizacyjne oraz inwestycyjne 

w celu utrzymania dostępu do niezbędnych i wysokospecjalistycznych 

świadczeń medycznych. W ostatnich latach ponoszone nakłady finansowe 

oraz realizowane działania zmierzające do pozyskania nowego personelu 

medycznego umożliwiły wprowadzenie usług medycznych z zakresów 

wcześniej niewykonywanych, takich jak diagnostyka nowotworów płuc 

w Oddziale chorób płuc, diagnostyka EBUS, diagnostyka nowotworów dróg 

żółciowych EUD w Oddziale gastroenterologii ogólnej i onkologicznej 

z   pododdziałem chorób wewnętrznych, diagnostyka onkologiczna 

przerzutów do kości, tarczycy, funkcji nerek w nowo wybudowanym 

i uruchomionym Zakładzie Medycyny Nuklearnej. W efekcie ilość świadczeń 

medycznych udzielanych mieszkańcom subregionu północnego 

województwa śląskiego w stosunku do lat minionych uległa wzrostowi. Sama 

liczba nadwykonań w pierwszej połowie 2022 roku wzrosła o 100% 

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Wynik finansowy Szpitala 

również w odniesieniu do lat 2020 i 2021 wykazuje poprawę.  

 

 

Katowice, 6 października 2022 r. 
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W nawiązaniu do informacji o zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej należy zauważyć, że jego zawieszenie zostało wymuszone brakiem personelu 

lekarskiego. Dotychczasowe starania Dyrekcji w pozyskaniu personelu niezbędnego do wznowienia 

działalności ww. Oddziału mimo ogłoszenia konkursu ofert nie przyniosły spodziewanego rezultatu 

ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych pracowników. Co warte podkreślenia, 

obecny Dyrektor Szpitala obejmując w 2019 roku stanowisko przywrócił funkcjonowanie ww. Oddziału 

na blisko trzy lata. Oddział funkcjonował bez zakłóceń aż do momentu odmowy składania ofert 

konkursowych przez dotychczasowych pracowników w związku z  niespełnieniem przez Szpital 

wygórowanych oczekiwań finansowych. Niestety dostępność do wykwalifikowanej kadry lekarskiej 

z zakresu laryngologii jest problemem ogólnopolskim, w samym województwie śląskim w ostatnim 

czasie z problemami w tym zakresie zmierzyć się musiało sześć innych oddziałów laryngologicznych. 

Niemniej jednak zgodnie z zapewnieniem Dyrektora starania o pełne zabezpieczenie Oddziału będą 

w dalszym ciągu podejmowane i w momencie pozyskania personelu lekarskiego przedmiotowa komórka 

organizacyjna Szpitala niezwłocznie wznowi swoją pracę. 

Z kolei połączenie oddziałów neurologicznych, i tym samym rezygnację z kosztownego utrzymywania 

Oddziału neurologii przy ul. PCK 7, wiązać należy z brakami kadrowymi uniemożliwiającymi prawidłowe 

i zgodne z obowiązującymi wymogami udzielanie pacjentom Szpitala świadczeń leczniczych w ww. 

lokalizacji.  

Natomiast wskazane przez OZZL OT informacje o ograniczeniu funkcjonowania Oddziału okulistyki 

nie są zgodne ze stanem faktycznym. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala Oddział udziela świadczeń 

medycznych w pełnym zakresie, a co więcej planuje się pozyskanie nowego personelu medycznego 

w  celu poszerzenia jego profilu, jak i przyszpitalnej Poradni okulistycznej. 

Dyrektor Szpitala zaprzeczył również, jakoby istniały jakiekolwiek przesłanki do wnioskowania 

o zamiarze likwidacji Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci oraz zamknięcia Oddziału 

opieki paliatywnej. 

Ponadto planowane zmiany organizacyjne Oddziału pediatrycznego oraz Oddziału Pediatrii 

z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej mają na celu poprawę warunków pracy personelu 

Szpitala oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych udzielanych najmłodszym pacjentom 

leczonym w Szpitalu. Należy podkreślić, że w związku z zatrudnieniem 

……………………………………………..…………1) dotychczasowa działalność ww. Oddziału zostanie 

rozszerzona o diagnostykę i leczenie dzieci z zakresu diabetologii, neurologii i endokrynologii. Nie ma 

zatem mowy o ograniczaniu działalności Oddziału pediatrycznego a o jego rozwoju, dla którego realizacji 

konieczne będą w przyszłości niezbędne zmiany organizacyjne.   
 

Reasumując prowadzone przez Dyrekcję Szpitala działania reorganizacyjne są niezbędne 

do utrzymania dotychczasowej kluczowej roli w zagwarantowaniu mieszkańcom subregionu północnego 

województwa śląskiego pełnego dostępu do podstawowych i specjalistycznych świadczeń medycznych 

przy niekorzystnych uwarunkowaniach rynku pracy w ochronie zdrowia. Zarząd Województwa Śląskiego 

jako podmiot tworzący w myśl art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad działalnością Szpitala 

w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod 

względem celowości, gospodarności i rzetelności. W dalszym ciągu monitorowany będzie przebieg 

działań i ustaleń podejmowanych przez Dyrekcję Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi 

Panny z siedzibą w Częstochowie, jako podmiotu leczniczego o strategicznym znaczeniu 

dla mieszkańców województwa śląskiego. 

 

Z poważaniem,  

 

 

 

 

Otrzymują: 
- adresat 
- kopia a/a 
 
1) Anonimizacji w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
dokonał Mariusz Jaworski, pracownik Kancelarii Sejmiku. 


