
P R O T O K Ó Ł  NR 19/2009 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

odbytego  w dniu  8 kwietnia 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział Panie: Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej i Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
 

Posiedzeniu Przewodniczył Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Dyskusja w zakresie przedstawionej przez Zarząd Powiatu koncepcji 

przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
4. Sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 
quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3  Ten punkt porządku obrad obejmował dyskusję w zakresie przedstawionej 
przez Zarząd Powiatu koncepcji przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Wicestarostę Rawskiego – 
Mariana Krzyczkowskiego. 
Swoje wystąpienie Wicestarosta rozpoczął od informacji związanej z wynikami 
spotkań przeprowadzonych z pracownikami rawskiego szpitala. W pierwszym 
uczestniczyło ok. 60 osób, w drugim spotkaniu uczestniczyły tylko pielęgniarki 
i połoŜne. 
Generalnie pytania pracowników wyprzedzają prowadzone postępowanie 
przekształceniowe SPZOZ i głownie dotyczą dalszego zatrudnienia, podstaw 
zatrudnienia, wynagrodzenia, obsady funkcji prezesa spółki. Na większość z tych 
pytań Zarząd Powiatu nie mógł, na tym etapie, udzielić wiąŜących odpowiedzi. 
Podjęto zobowiązanie zorganizowanie kolejnego spotkania z załogą SPZOZ 
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 z udziałem osoby znającej zagadnienia związane z funkcjonowanie spółek prawa 
handlowego.  Z wypowiedzi pracowników wynika, Ŝe rozumieją oni konieczność 
podjęcia zdecydowanych kroków przekształceniowych. Obawy dotyczą kwestii 
przyszłego zatrudnienia w spółce. 
Następnie Wicestarosta poinformował, iŜ ostatnie wyjaśnienia Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego idą w kierunku, Ŝe utworzenie spółki z 100% udziałem 
samorządu nie powoduje konieczności zwrotu środków unijnych, które zostały 
pozyskane na zakup sprzętu medycznego (w wysokości ok. 1.400.000 zł.) w ramach 
transzy 2004-2006. Warunkiem jest 5 letni okres posiadania pełnego udziału 
w spółce przez powiat.  

Kontynuując swoje wystąpienie Wicestarosta przypomniał przesłanki 
uzasadniające konieczność podjęcia przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Forma prawna obecnie funkcjonującego SPZOZ zawiera szereg ograniczeń, które 
uniemoŜliwiają mu sprawne funkcjonowanie i szybki rozwój. Trudno jest SPZOZ, 
działającemu w obecnych realiach, szybko dostosować się do zmian, jakie zachodzą 
na rynku usług zdrowotnych i szybko reagować na zmieniające się potrzeby 
pacjentów oraz dostosować do nich strukturę świadczonych usług.     

SPZOZ znajduje się w sytuacji w której potrzebne są zmiany pozwalające na 
lepsze, efektywniejsze zarządzanie placówką oraz poprawę jego organizacji. Temu 
ma słuŜyć zmiana formy organizacyjno prawnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 
(ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Koncepcja zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która po uprzedniej jego likwidacji przejmie realizację 
świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy 
i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich 
nieprzerwane udzielanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
w zakresie w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ. Spółkę o której 
mowa utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie udziały. Majątek, uŜytkowany 
przez SPZOZ, po jego likwidacji zostanie zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast 
wniesie go aportem do spółki, która na jego bazie utworzy nzoz.  

Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu rządowego pod nazwą           
„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budŜetu państwa, 
w postaci dotacji, na spłatę zobowiązań SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji. 

 Zarząd Powiatu Rawskiego po przeanalizowaniu warunków uczestnictwa                            
w Programie i korzyści z niego wynikających dla Powiatu, stoi na stanowisku, 
Ŝe naleŜy przystąpić do Programu i skorzystać z jego dobrodziejstw. Zwłaszcza, 
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Ŝe kwota zobowiązań spzoz-u znacznie przekracza moŜliwości finansowe powiatu 
w ich spłacie.                                         

Podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały dałoby moŜliwość Zarządowi 
Powiatu Rawskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych 
z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przygotowaniem 
stosownych dokumentów oraz podejmowania działań umoŜliwiających skorzystanie 
z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. 

Zgodnie z art. 43, ust 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przed jej podjęciem, wymaga 
zaopiniowania przez Wojewodę Łódzkiego, Sejmik Województwa Łódzkiego, rady 
gmin z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, związki 
zawodowe działające w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, organizacje samorządowe lekarzy i pielęgniarek 
i połoŜnych, reprezentatywne organizacje związkowe działające na terenie Powiatu 
Rawskiego (art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz. U. 
Nr 79,poz.854 ze zmianami ) – reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 
2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz 
wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Komisję Zdrowia Rady Powiatu 
Rawskiego. 
Zabierając głos Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej wyjaśniła, iŜ na dzień dzisiejszy nie  ma jeszcze uchwały Rady 
Ministrów uruchamiającej program. Jest on po konsultacjach resortowych, które nie 
wniosły istotnych zmian. Z programu mogą skorzystać tylko te spzoz-y, które 
do dnia wejścia w Ŝycie uchwały nie dokonały wykreślenia swojej działalności 
z rejestru podmiotów świadczących usługi medyczne. 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak poparła potrzebę przyjęcia 
przedłoŜonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały, która nawet jeŜeli program 
będzie mniej korzystny finansowo niŜ zakładamy, nie ogranicza moŜliwości 
skorzystania z innej formy przekształcenia SPZOZ. Trzeba mieć na uwadze, 
Ŝe rawski szpital moŜe skorzystać w ramach programu z pomocy na poziomie 
kilkunastu milionów złotych. 
Jest dobra, być moŜe ostatnia okazja do pozbycia się starego zadłuŜenia. Środkiem 
do tego jest likwidacja szpitala i powołanie spółki.  

W uzupełnieniu Wicestarosta Marian Krzyczkowski oświadczył, iŜ trzeba 
brać pod uwagę kolejny krok, którym będzie ewentualne zbycie  przez powiat części  
swoich udziałów na rzecz podmiotu prywatnego. NaleŜy równieŜ rozwaŜyć 
celowość powołania kolejnej spółki, z udziałem spółki macierzystej, której 
zadaniem będzie budowa nowego pawilonu szpitalnego. 
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Jest jeszcze sporo niewiadomych, kontynuował Pan Marian Krzyczkowksi, jednak 
trzeba być przygotowanym do skorzystania z pojawiających się moŜliwości. Po 
przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały kolejnym krokiem będzie wyłonienie 
kancelarii prawnej, której zadaniem będzie przygotowanie dokumentów związanych 
z utworzeniem nowego podmiotu.   
Zdaniem Radnego Krzysztofa Kopki zaproponowana przez Zarząd Powiatu zmiana 
formy prawnej dalszego funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej jest 
krokiem dawno oczekiwanym. Jest koncepcją spójną, zawierającą realny 
harmonogram działań, dającą nadzieję na zmianę pogarszającej się sytuacji. Pewne 
obawy pracowników, co do perspektyw ich przyszłego zatrudnienia w spółce, 
są rzeczą naturalną, przy tego typu przekształceniach. Ciągłość  świadczenia usług 
zdrowotnych daje jednak pracownikom pewne gwarancje dalszego zatrudnienia.    
Według Radnego Andrzeja Cynkiera sposobem na sukces w słuŜbie zdrowia jest 
realizacja wysoko wycenianych przez NFZ usług specjalistycznych. Do tego 
niezbędny jest specjalistyczny, drogi sprzęt medyczny. Utworzenie spółki samo 
w sobie, bez zmian w sposobie zarządzania, nie stanowi panaceum na sukces 
finansowy.   
Na tym w dniu dzisiejszym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 W sprawach róŜnych członkowie Komisji otrzymali pełny materiał obrazujący 
sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2008 rok. 
Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 16 kwietnia 2009 r. 
na godzi. 14:00. 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 
Jacek Adamczyk o godz. 14:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
                        (-) Jacek Adamczyk  


