
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Odnoœnie do pisma Zarz¹du Powiatu Gorzowskiego skierowanego do Departamentu Organizacji

Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, znak: OR.0171-1-27/2010, z dnia 04.10.2010 r., nawi¹zu-
j¹cego do projektu ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, które zosta³o przekazane do konsultacji spo³ecz-
nych, przys³anego do mojego biura senatorskiego w Zielonej Górze (wp³yw do biura 6 paŸdziernika 2010
r.), sk³adam oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce objêcia przepisami ustawy tak¿e tych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, które ju¿ dokona³y zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej
i nie posiadaj¹ wiêkszoœci udzia³ów w utworzonych spó³kach.

Ponadto nale¿a³oby zastanowiæ siê ewentualnie tak¿e nad uwzglêdnieniem sytuacji, w której uzys-
kane umorzenia wierzytelnoœci wraz z dotacjami i mo¿liwymi do uzyskania po¿yczkami nie zbilansuj¹
siê z zobowi¹zaniami pozosta³ymi do sp³aty przez samorz¹d powiatowy.

Sytuacja taka mo¿e wyst¹piæ przy zad³u¿eniu przekraczaj¹cym wartoœæ aktywów samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej i uwzglêdnieniu aktualnej mo¿liwoœci zaci¹gania zobowi¹zañ
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego. Taka okolicznoœæ wyst¹pi w tych jednostkach samorz¹du,
w których zad³u¿enie dotychczasowych samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jest
bardzo du¿e.

Jak wynika z pisma Zarz¹du Powiatu Gorzowskiego, w przypadku powiatu gorzowskiego bêdzie to
kwota 106 milionów z³, z czego oko³o 40% to zobowi¹zania cywilnoprawne. Przy mo¿liwoœci uzyskania
po¿yczki w kwocie 10 milionów z³ trzeba osi¹gn¹æ umorzenia po³owy kwoty zobowi¹zañ cywilnopra-
wnych. Z prowadzonych dotychczas negocjacji wiemy, ¿e wierzyciele nie godz¹ siê na tak wysokie umo-
rzenia.

Uwzglêdnienie wskazanych zagadnieñ w projekcie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, w szczególnoœci
w dziale VIII „Przepisy przejœciowe, dostosowuj¹ce i przepis koñcowy”, umo¿liwi ostateczne uregulowa-
nie i zakoñczenie problemu zobowi¹zañ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, dla
których jednostki samorz¹du terytorialnego s¹ organami za³o¿ycielskimi. W przeciwnym przypadku sa-
morz¹dy, które z koniecznoœci dokona³y ju¿ reorganizacji i bêd¹ zmuszone do przejêcia du¿ych zobo-
wi¹zañ szpitali, nie poradz¹ sobie samodzielnie z problemem rosn¹cego w szybkim tempie zad³u¿enia.
Taka sytuacja doprowadzi do utraty p³ynnoœci finansowej i do zagro¿enia skutecznej realizacji na³o¿o-
nych ustawowo zadañ.

To sk³ania mnie do skierowania do Pani Minister zapytania o mo¿liwoœæ objêcia przepisami ustawy
tak¿e tych jednostek samorz¹du terytorialnego, które ju¿ dokona³y zmian organizacyjnych w funkcjo-
nowaniu opieki zdrowotnej i nie posiadaj¹ wiêkszoœci udzia³ów w utworzonych spó³kach, gdy¿ pomimo
unormowania zasad przekszta³ceñ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej jak w pro-
jekcie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, problem zobowi¹zañ tych zak³adów nie zostanie ostatecznie roz-
wi¹zany.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan


