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Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 30.11.2005 r. 

 
STANOWISKO RADY POWIATU W GRYFINIE 

odnośnie sposobu kontraktowania usług medycznych przez Zachodniopomorski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie  

na rok 2006 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy w Gryfinie 

 
Rada Powiatu w Gryfinie wyraża zaniepokojenie z powodu planowanych działań 
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Szczecinie, które zmierzają do zmniejszenia kontraktu na rok 2006 dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie o ok. 312 tys zł (ok. 
6,08 %) w stosunku do roku 2005, w tym na oddziale chirurgicznym o 32% mniej. Jak nam 
wiadomo, jest to dużo poważniejsze zmniejszenie w porównaniu do przedstawionych 
propozycji innym szpitalom powiatowym. 
Niezrozumiałe i wręcz nie do przyjęcia są działania Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, które w konsekwencji 
spowodują powiększenie zadłużania się  Szpitala Powiatowego w Gryfinie w roku 2006. 
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie 
zamiast zakontraktować usługi na poziomie wyższym niż w 2005 r.  może doprowadzić  
do finansowej degradacji i likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie.   
Rada Powiatu w Gryfinie w żadnym wypadku nie zgadza się takie rozwiązanie. 
Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy 
w Gryfinie w obecnej strukturze zaakceptowały: związki zawodowe oraz Rada Powiatu  
w Gryfinie i Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy w Gryfinie poprzez podjęcie stosownych uchwał dotyczących 
zaopiniowania "Projektu planu restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie". Na podstawie przedłożonego projektu planu restrukturyzacyjnego Wojewoda 
Zachodniopomorski wszczął postępowanie restrukturyzacyjne wobec Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Obecnie Dyrekcja 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie 
zawarła w ramach programu ugody restrukturyzacyjne z pracownikami i dostawcami. 
Wysiłek  restrukturyzacyjny  jest  podejmowany  w  kontekście, zapowiedzianych zmian   
w  sposobie  finansowania  zakładów opieki zdrowotnej  po  1  stycznia  2006 r.   
Utrzymywanie  dotychczasowych  struktur  organizacyjnych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie przy zmniejszonym kontrakcie  
z  pewnością  będzie zagrożeniem dla jego funkcjonowania i prawidłowego zabezpieczenia 
opieki medycznej dla mieszkańców powiatu gryfińskiego jako jedynego szpitala na terenie 
największego pod względem powierzchni powiatu województwa zachodniopomorskiego. 
Proponowany przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Szczecinie kontrakt na rok 2006 wręcz wymusza na  Powiecie Gryfińskim  
i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie 
wdrożenie kolejnych programów  oszczędnościowych, podczas gdy obecny kontrakt jest już 
zbyt ubogi w stosunku do potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego.    



Zwracamy uwagę, iż zakładane przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Szczecinie obniżenie wartości kontaktu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie, Rada Powiatu odbiera jako 
kontynuację  negatywnego wyróżniania tej placówki  i utrudniania działalności tutejszego 
zakładu, które to zjawiska wystąpiły w szczególności po zmianie kierownictwa i dużej części 
kadry medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpital 
Powiatowy w Gryfinie. Podkreślamy, iż obecnie w naszej ocenie Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie dysponuje wartościowym  
i wysokowyspecjalizowanym personelem medycznym, gwarantującym odpowiedni poziom 
świadczeń medycznych. Tym bardziej nieprzychylne działania ze strony 
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Szczecinie nie mogą być przez władze Powiatu Gryfińskiego zaakceptowane. Ogromnym 
wysiłkiem finansowym władz powiatu,  samorządu gminnego, pracowników i dyrekcji 
szpitala udało się w roku 2005 zakupić sprzęt medyczny o wartości 1.111 tys zł, spełnić 
wymogi standaryzacji w części dotyczącej budowy windy, wymieniono wszystkie okna  
w ramach termomodernizacji obiektu szpitala. Trudno się oprzeć wrażeniu, że wszystkie te 
wysiłki maja być zniweczone, bowiem malejący z roku na rok kontrakt szpitala – mimo tych 
wysiłków – nie umożliwi normalnego funkcjonowania tej jednostki.  
Do tej pory władze powiatu uważały, że organami restrukturyzacyjnymi szpitala  
są Wojewoda, Rada Powiatu, Rada Społeczna, załoga i związki zawodowe szpitala. Okazuje 
się jednak, że faktyczną restrukturyzacją poprzez degradację finansową prowadzi 
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.  
Na to nie może być zgody organów, które ponoszą organizacyjną odpowiedzialność za byt tej 
potrzebnej mieszkańcom placówki.  
 
Rada Powiatu w Gryfinie poleca Zarządowi Powiatu przedłożenie niniejszej uchwały  
do wiadomości: Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Warszawie, Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, Burmistrzom i Wójtom gmin 
wchodzących w skład powiatu gryfińskiego, Dyrektora Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie, Związków Zawodowych działających  
w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Szpital Powiatowy w Gryfinie. 


