
Stanowisko 
Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  
w związku z planowaną zmianą sposobu jego prowadzenia 
 
    Powiat Rawski, wraz z utworzeniem, zobowiązany został do odpowiedzialności za Szpital 
Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. W  naszym przypadku dotyczyło to zadłużonej,  
z nadmiernie rozrośniętą strukturą organizacyjną, źle wyposażonej, funkcjonującej  
w przestarzałych, wymagających ciągłych remontów budynkach, placówki.   
   Celem zapewnienia  nieprzerwanej działalności i poprawy warunków funkcjonowania Powiat 
Rawski w latach 1999 - 2013 udzielił szpitalowi wsparcia na kwotę ponad 20 mln zł. Pomimo 
tego szpital generował corocznie większe straty, tracąc płynność finansową oraz zdolność 
kredytową. Lista wierzycieli liczyła kilkaset pozycji. Zadłużenie to równało się  
z wysokością kontraktu z NFZ. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że główną przyczyną tego stanu 
rzeczy były zbyt niskie środki kierowane przez Państwo na działalność leczniczą.  
  W tych bardzo trudnych warunkach, w poczuciu odpowiedzialności za dalszy los szpitala, 
wobec braku wsparcia innych samorządów (w tym Miasta Rawy Mazowieckiej), podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu publicznego przetargu w celu wyłonienia podmiotu prowadzącego 
szpital, nie likwidując  SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
   Podpisana w wyniku przetargu umowa dzierżawy pozwoliła na kontynuowanie działalności 
szpitala ze środków publicznych, ale jednocześnie przeniosła całe związane  
z niedofinansowaniem jego działalności ryzyko na dzierżawcę,  co zahamowało dalsze  
zadłużanie się SPZOZ. Wpływy z czynszu  dzierżawnego w całości przeznaczone są na spłatę 
powstałego do końca 2013 roku zadłużenia. Łącznie spłacono ponad 4 mln złotych.  
    Działalność bieżąca SPZOZ bilansuje się finansowo. Nie osiąga on jednak nadwyżek,  poza 
czynszem od AMG Centrum Medyczne, pozwalających na całkowitą spłatę starego zadłużenia. 
Dla bieżącej obsługi konieczna była zamiana starego długu na pożyczkę. SPZOZ  zaciągnął ją 
w lutym 2017 roku w wysokości 7 mln zł., na okres 7 lat. Postępowanie prowadzono  w trybie 
przetargu, za zgodą Zarządu Powiatu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,8%. W wyniku 
takiego działania w żaden sposób nie zwiększyło się zadłużenie SPZOZ. Stanowczo 
zaprzeczamy rozpowszechnianym kłamstwom, o rzekomym 50%  oprocentowaniu tej pożyczki 
oraz o udzieleniu przez Powiat Rawski jakiegokolwiek zabezpieczenia pożyczek bądź 
kredytów na rzecz dzierżawcy.  
  Pomimo wielu trudności, realizowana umowa dzierżawy przyniosła wpływy  z czynszu w 
wysokości 4 mln zł oraz inne nakłady (spłata i zakupy sprzętu, remonty)  również na kwotę ok. 
4 mln zł. Dokończono termomodernizację budynków szpitala za kwotę 3 mln zł , budując trzy 
nowe kotłownie, dokonując wymiany okien, docieplenia stropów i ścian oraz wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, przy finansowym udziale dzierżawcy.  
  Działalność szpitala w 2017 roku została rozszerzona o świadczenia Nocnej i Świątecznej 
Pomocy Lekarskiej. Został on wpisany również do sieci szpitali. Liczyliśmy wszyscy, że fakt 
ten, zgodnie z deklaracjami autorów ustawy o sieci szpitali pozwoli na długookresowe  
i stabilne finansowanie działalności szpitala ze środków NFZ, umożliwiając jego prowadzenie 
w sposób zgodny z obowiązującymi standardami. Okazało się jednak, że ustalona przez NFZ 
wysokość ryczałtu dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej jest o wiele niższa od 



potrzeb. Przekazywane kwoty, zgodnie z oświadczeniem dzierżawcy szpitala i stanem 
faktycznym, nie pokrywają nawet wynagrodzenia zatrudnionego personelu. Niedofinansowana 
działalność ze swej natury jest obarczona wieloma niedociągnięciami, które  są  powodem   do 
formułowania niepochlebnych ocen, krytyki, ale przede wszystkim do obniżania poziomu 
świadczonych usług. 
   Dokonując bieżącej analizy realizacji umowy dzierżawy, w wyżej wymienionych 
okolicznościach, Zarząd Powiatu wraz z Dyrekcją SPZOZ, biorąc pod uwagę sposób 
wywiązywania się przez dzierżawcę z obowiązków zapewnienia nieprzerwanego i należytego 
poziomu udzielanych świadczeń uznali, że należy podjąć działania w celu rozwiązania umowy 
dzierżawy i zmiany sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
   Podjęto konkretne działania. Rada Powiatu w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę  
w sprawie zmiany statutu SPZOZ, tak aby możliwe było prowadzenie szpitala przez  SPZOZ. 
Przyjęto również uchwałę o ustanowieniu kierunków działania Zarządu w celu utworzenia 
spółki prawa handlowego z udziałem innych samorządów, której przedmiotem działania będzie 
prowadzenie działalności leczniczej.  
    Na sesjach poszczególnych rad miast i gmin upoważniono wójtów i burmistrzów do działań 
mających na celu utworzenie spółki. Jesteśmy w trakcie prac nad jej utworzeniem, 
przygotowany został projekt statutu i regulaminu organizacyjnego, trwają prace nad 
biznesplanem.  Na ostatniej Sesji Rady Powiatu wskazano, że Zarząd Powiatu  winien 
realizować działania w celu rozwiązania umowy dzierżawy.  
    Dokonując zmiany sposobu prowadzenia szpitala  bierzemy odpowiedzialność za jego 
funkcjonowanie. Wychodzimy z propozycją utworzenia celowej spółki samorządowej. 
Rozwiązanie to ma na celu wzmocnienie finansowe szpitala, który w swoim zakresie służy 
wszystkim mieszkańcom powiatu.  

      Władze Powiatu Rawskiego zawsze z głęboką troską odnosiły się do problemów placówki 
wspierając jej działalność, przede wszystkim  finansowo. Bez niego szpitala już od wielu lat 
najprawdopodobniej by nie było. Wielokrotnie słyszeliśmy deklaracje o wsparciu szpitala, 
istnieje realna możliwość na ich potwierdzenie. Najbliższa przyszłość to pokaże.  

   Mamy nadzieję, że szpital nie pozostanie jedynie narzędziem walki politycznej, a mówiący 
tak głośno i w podniosłym tonie o konieczności jego utrzymania i wsparcia, jako o dobru dla 
nas najważniejszym, udowodnią, że wygłaszane przez nich słowa nie są tylko deklaracjami 
składanymi na potrzebę chwili. 

Zwracamy się o wspólne działanie na rzecz naszego szpitala ! 
 
     
 
Rawa Mazowiecka, dn. 02.03.2018 r.  


