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Bartosza Arłukowicza 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
W imieniu własnym, ale również w imieniu władz powiatu gorzowskiego i pracowników będącego 

w likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, którzy 
oczekują na wypłatę zaległego wynagrodzenia, składam oświadczenie senatorskie w sprawie zadłużenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. Jednocześnie pragnę 
podkreślić, że podejmowane dotychczas działania nie przyniosły efektów i nie zatrzymały spirali rosnącego 
zadłużenia. Uprzejmie proszę Pana Ministra o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu, który narasta 
i stanowi zagrożenie dla istnienia powiatu gorzowskiego. 

Powiat gorzowski jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kostrzynie nad Odrą, który od 2007 r. jest w stanie likwidacji. Likwidowany SPZOZ nie prowadzi 
działalności medycznej. Świadczenia medyczne na terytorium powiatu gorzowskiego zostały zabezpieczone 
przez nowo utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzony przez spółkę z udziałem powiatu 
gorzowskiego. Termin zakończenia likwidacji, po upływie którego zadłużenie SPZOZ zostanie przejęte 
w całości przez powiat, został obecnie określony na dzień 31 grudnia 2017 r. Zadłużenie likwidowanego 
SPZOZ wynosi około 100 milionów zł. Roczny przyrost zadłużenia z tytułu odsetek ustawowych wynosi 
około 9 milionów zł. Powiat gorzowski nie został objęty planem B z uwagi na niemożność sfinansowania 
spłaty wymaganej części zadłużenia ze środków własnych. Roczny budżet powiatu gorzowskiego wynosi 
mniej niż połowę wysokości zadłużenia (roczny poziom dochodów bieżących to 40 milionów zł, bieżąca 
nadwyżka operacyjna jest bliska 0 zł, a dług likwidowanego SPZOZ to ponad 100 milionów zł plus 
rokroczny wzrost o blisko 9 milionów zł odsetek). 

Nowy kształt programu oddłużeniowego przyjęty w ustawie o działalności leczniczej nie daje formalnych 
możliwości uzyskania jakiejkolwiek dotacji, pozostawiając takie jednostki jak powiat gorzowski poza 
systemem oddłużeniowym służby zdrowia. 

1. Jakie rozwiązanie przewiduje rząd w przypadkach takich jak przypadek Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, który w obecnym stanie prawnym został 
całkowicie pozbawiony możliwości skorzystania z programów oddłużeniowych? 

2. Czy jednostki samorządu terytorialnego, które zrealizowały wersję przekształcenia zgodnie 
z założeniami uchwały Rady Ministrów nr 58/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” (tak zwany plan B) poprzez zabezpieczenie udzielania świadczeń 
zdrowotnych w formie zgodnej z założeniami planu B, ale nie osiągnęły wymaganych parametrów 
finansowych, a obecnie wskutek uchwalenia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(DzU Nr 112, poz. 654 ze zm.) przewidującej całkowicie odmienne przesłanki skorzystania z programu 
oddłużeniowego nie mają faktycznej możliwości dokonania przekształcenia zgodnego z nową koncepcją tego 
procesu przewidzianą w nowej ustawie, otrzymają wsparcie finansowe w ramach środków przewidzianych na 
oddłużenie służby zdrowia, na przykład w ramach nowego programu oddłużeniowego, który objąłby tego 
rodzaju przypadki? 

3. W jaki sposób powiat gorzowski w momencie zakończenia likwidacji może przejąć dług po SPZOZ 
w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, w sytuacji gdy nie posiada środków na pokrycie zobowiązań rzędu 
109,5 miliona zł, przy rocznych dochodach bieżących rzędu 40 milionów zł i przy bieżącej nadwyżce 
operacyjnej bliskiej 0 zł? 

4. Czy możliwe jest przejęcie długów SPZOZ bezpośrednio przez Skarb Państwa, w sytuacji gdy 
jednostka samorządu terytorialnego, jako organ założycielski, nie ma środków na pokrycie zobowiązań? 

5. Czy w przypadku, gdy dług byłego SPZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, instytucji publicznej, 
zawiera należność z tytułu zaległych wynagrodzeń za pracę wobec trzystu osiemdziesięciu dwóch byłych 
pracowników SPZOZ, których wymagalność sięga roku 2007, istnieje możliwość skrócenia likwidacji, aby 



zaspokoić te należności i czy Skarb Państwa ma zapewnione środki na ten cel? 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rada Powiatu Gorzowskiego podjęła uchwałę o zakończeniu 

likwidacji byłego SPZOZ w roku 2017. Łatwo policzyć, jak wysokie będzie zadłużenie byłego SPZOZ 
w roku 2017, gdy roczny wzrost zadłużenia wynikający z odsetek wynosi około 9 milionów zł. 

Szybkie rozwiązanie problemu byłego SPZOZ w Kostrzynie pozwoli na zatrzymanie wzrostu zadłużenia 
i ograniczy niepotrzebne wydatki z publicznych pieniędzy. 

Z poważaniem 
Helena Hatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


