
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

21 czerwca tego roku w Ministerstwie Finansów został złożony i przyjęty wniosek powiatu gorzowskiego 

o pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 100 milionów zł w ramach postępowania ostrożnościowego na lata 

2013–2030. 

W imieniu własnym, ale również w imieniu władz powiatu gorzowskiego i pracowników Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, którzy oczekują na wypłatę 

zaległego wynagrodzenia, deklaruję swoje pełne poparcie dla tych starań. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że podejmowane dotychczas działania nie przyniosły efektów i nie za-

trzymały spirali rosnącego zadłużenia tej lecznicy. Uprzejmie proszę Pana Ministra o wsparcie i pomoc w 

rozwiązaniu problemu, który narasta i stanowi zagrożenie dla istnienia powiatu gorzowskiego, a także stano-

wi poważne obciążenie dla byłych pracowników szpitala, którzy w znacznej części do dziś pozostają bez 

środków do życia. 

Pożyczka w kwocie 100 milionów zł z budżetu państwa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań po li-

kwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, dla którego 

powiat gorzowski jest organem założycielskim. 

Szpital został postawiony w stan likwidacji na mocy uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 

2007 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kostrzynie nad Odrą. W uchwale określono termin zakończenia likwidacji na dzień 31 grudnia 2010 r. W 

kolejnych uchwałach wielokrotnie przesuwano ten termin aż do końca 2017 r. 

Po uzyskaniu pod koniec 2011 r. z Ministerstwa Zdrowia informacji o nieobjęciu powiatu gorzowskiego 

Planem B władze powiatu podjęły kolejną próbę spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ w Kostrzynie nad 

Odrą. Jedynym prawnym i faktycznym instrumentem wsparcia finansowego w spłacie długu szpitala jest 

pożyczka z budżetu państwa, gdyż ustawa o działalności leczniczej nie obejmuje naszego przypadku. Wobec 

tego działania władz powiatu w latach 2012–2013 ukierunkowane są na czynności zmierzające do złożenia 

wniosku o pożyczkę z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę całego długu szpitalnego. 

W tym celu został opracowany i uchwalony przez Radę Powiatu Gorzowskiego dokument pod nazwą 

„Program postępowania ostrożnościowego dla powiatu gorzowskiego na lata 2013–2039”. Zarówno jego 

założenia, jak i pełen harmonogram spłat pożyczki pozwalam sobie przekazać w załączeniu. 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rozwiązanie problemu byłego SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą pozwoli na zatrzymanie wzrostu zadłuże-

nia i ograniczy niepotrzebne wydatki z pieniędzy publicznych. Co więcej, w obecnej sytuacji otrzymanie 

pożyczki z budżetu państwa wydaje się jedynym realnym rozwiązaniem niewątpliwie dramatycznej sytuacji, 

w jakiej znajduje się powiat gorzowski. Nie można także zapominać o byłych pracownikach szpitala, którzy 

przez długi już czas nie otrzymują zaległego wynagrodzenia. 

Jako senator i specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia, ale przede wszystkim jako mieszkanka woje-

wództwa lubuskiego, uprzejmie proszę o życzliwe przeanalizowanie wskazanego problemu i potraktowanie 

pożyczki dla powiatu gorzowskiego jako dobrego rozwiązania dla powiatu, jego mieszkańców, a także bu-

dżetu państwa. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




