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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXX/385/2005 

Rady Powiatu w Gryfinie  
z dnia 14 grudnia 2005r. 

 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu … ….grudnia 2005 w Gryfinie, 

 pomiędzy: 

1) Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: 

− Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre, 

− Członek Zarządu Powiatu – Józef Ruciński, 

− Członek Zarządu Powiatu – Adam Nycz, 

− Członek Zarządu Powiatu – Danuta Bus, 

−  Członek Zarządu Powiatu – Bronisław Sakowski  

zwany w dalszej części umowy Powiatem 

 
2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, z siedzibą  

w Gryfinie ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 

- Dyrektora – Jerzego Gromowskiego, 

zwanym w dalszej części umowy SPZOZ Szpital Powiatowy 

 
3) INTERMED Sp. z o.o., z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Poniatowskiego 26A, 72-200 

Nowogard reprezentowanym przez  

- Prezesa Zarządu – Jacka Kargula, 

zwanym w dalszej części umowy INTERMED  

 
W trosce o zabezpieczenie interesu publicznego - potrzeb mieszkańców Powiatu 

Gryfińskiego, w świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego  

i ambulatoryjnego oraz promocji zdrowia, realizując ustawowe zadania powiatu  

- na podstawie: 

− Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.), 
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− Uchwały Nr XXIV/307/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie 

przyjęcia stanowiska na temat dalszego funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie, 

− Uchwały Nr 560/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie 

zatwierdzenia programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, 

− Uchwały Nr 596/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie 

przyjęcia projektu umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a INTERMED 

 z siedzibą w Nowogardzie zobowiązującej strony do zawarcia umowy określającej 

kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy  

w Gryfinie, przy udziale INTERMED oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu 

Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej, 

− Uchwały Nr XXV/332/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r.  

w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji w zakresie lecznictwa zamkniętego  

i ambulatoryjnego,  

− Uchwały Nr XXV/335/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r.  

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, 

Strony umowy postanawiają, co następuje: 

 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych działań przy restrukturyzacji 

opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie 

Powiatu Gryfińskiego oraz zasad realizacji przedsięwzięcia w zakresie świadczenia usług 

medycznych finansowanych w szczególności ze środków publicznych, w tym 

eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi do wykonywania usług medycznych 

składnikami majątkowymi. 

Strony nie wykluczają, że docelowym rozwiązaniem jest współpraca podmiotów publicznych 

– Powiatu Gryfińskiego, SPZOZ Szpital Powiatowy, a partnerem prywatnym INTERMED  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

 
Wzajemne działanie przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa 

zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasad realizacji 
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przedsięwzięcia w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 

publicznych. 

 
§ 2 

1.   Powiat udzieli wszelkich niezbędnych informacji i danych, którymi dysponuje - 

potrzebnych do przeprowadzenia programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpitala 

Powiatowego. 

2.   Powiat zobowiązuje się do działań uchwałodawczych niezbędnych do przeprowadzenia 

programu restrukturyzacyjnego polegających na: 

1) Czasowym korzystaniu i ewentualnym zbyciu mienia powiatu służącego realizacji 

programu restrukturyzacji; 

2) Zmiany statutu SPZOZ Szpital Powiatowy dostosowując zakres działalności SPZOZ 

Szpital Powiatowy do przyjętego programu restrukturyzacji; 

3) Udzieleniu dotacji celowej w każdym roku budżetowym na programy zdrowotne 

wynikające z rozpoznawalnych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

Powiatu Gryfińskiego; 

3.    Powiat po uzyskaniu opinii INTERMED, w razie uznania, że zachodzi taka potrzeba 

dokona zmiany na stanowisku dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy. 

4.    Powiat, w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 

zobowiązuje się do: 

1) Opracowania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających  

z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu  

po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) Przekazania informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; 

3) Inicjowania, wspomagania i monitorowania działań lokalnej wspólnoty samorządowej  

w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; 

4) Pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie  

i na rzecz ochrony zdrowia; 

5) Podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. 

 
§3 

1. SPZOZ Szpital Powiatowy, realizując program restrukturyzacji, dokona na rzecz 

INTERMED cesji dotychczasowych umów na realizację świadczeń zdrowotnych 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwiając dalszą realizację kontraktu  
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z Narodowym Funduszem Zdrowia przez INTERMED. Projekty umów będą podlegać 

zaopiniowaniu przez Radę Powiatu. 

2. Strony ustalają, że w razie stwierdzenia przez NFZ, że SPZOZ Szpital Powiatowy 

otrzymał nienależne świadczenia pieniężne z tytułu dotychczas realizowanej umowy  

na wykonywanie świadczeń zdrowotnej, to zwrotu tych świadczeń dokona SPZOZ 

Szpital Powiatowy.  

3. SPZOZ Szpital Powiatowy w drodze odrębnych umów przekaże INTERMED  

do eksploatacji, utrzymania i zarządzania niezbędne składniki majątkowe w sposób 

umożliwiający realizację programu restrukturyzacyjnego i kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. W tym zakresie zawarta zostanie w szczególności długoletnia 

umowa dzierżawy na okres, co najmniej 20 lat. 

      Projekty umów podlegać będą zaopiniowaniu przez właściwe organy Powiatu. 

4. Dopuszcza się również możliwość sprzedaży majątku wymienionego w ust. 3  

na zasadach przewidzianych prawem.  

5. Celem realizowania przyjętego Uchwałą Rady Powiatu programu restrukturyzacyjnego 

SPZOZ Szpital Powiatowy pozyska środki niezbędne do sfinansowania zobowiązań 

wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o restrukturyzacji zobowiązań 

zakładów opiekli zdrowotnej, w tym należności pracownicze, należności 

publicznoprawne i cywilnoprawne, podejmując jednocześnie czynności prawne 

zmierzające do zredukowania odsetek wynikających z tych zobowiązań. 

6. Mając na uwadze docelowe rozwiązanie spłaty zobowiązań z tytułu „Ustawy 203”  

SPZOZ Szpital Powiatowy zrealizuje płatności wobec pracowników w terminie  

nie dłuższym niż do 30 czerwca 2006 roku. 

7. Na warunkach wzajemnie ustalonych w odrębnej umowie pomiędzy SPZOZ Szpital 

Powiatowy, a INTERMED część zobowiązań wymienionych w ust. 5 będzie mógł 

przejąć INTERMED. 

8. SPZOZ Szpital Powiatowy przedłoży Radzie Powiatu wyniki i uzyskane efekty 

ekonomiczne-finansowe z realizacji programu restrukturyzacyjnego. 

9. SPZOZ Szpital Powiatowy zobowiązuje się do nierozporządzania w sposób sprzeczny  

z warunkami wynikającymi z umów o dofinansowanie, powodujący zagrożenie zwrotu 

przyznanej pomocy - sprzętem medycznym oraz składnikami majątku, które otrzymał  

od Powiatu do nieodpłatnego używania, które to mienie współfinansowane zostało  

ze środków Unii Europejskiej - ZPORR. 
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§4 

1. INTERMED będzie wspierał dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy przy zarządzaniu, 

poprzez świadczenie na rzecz SPZOZ Szpital Powiatowy usług w zakresie doradztwa  

dla potrzeb realizacji programu restrukturyzacji.  

2. INTERMED zobowiązuje się do współrealizowania przyjętych przez Radę Powiatu 

kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego  

i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego. 

3. INTERMED zobowiązuje się do współrealizowania programu restrukturyzacyjnego  

dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przyjętego Uchwałą Rady Powiatu. 

4. INTERMED będzie przedkładał w okresach kwartalnych bieżącą informację Zarządowi 

Powiatu o przebiegu realizacji programu restrukturyzacyjnego, a po zakończeniu roku 

budżetowego informację o uzyskanych efektach restrukturyzacyjnych Radzie Powiatu. 

5. Z tytułu udziału INTERMED w realizacji przyjętego programu restrukturyzacji  

SP ZOZ Szpital Powiatowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) netto w stosunku miesięcznym.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.5 wypłacać będzie SP ZOZ Szpital Powiatowy  

na podstawie faktur VAT wystawianych na koniec każdego miesiąca, począwszy  

od 1 października 2005 r. do czasu zakończenia realizacji programu restrukturyzacyjnego 

chyba, że strony umowy wcześniej uznają zgodnie, iż założenia programu z udziałem 

INTERMED zostały zrealizowane.  

7. Po przejęciu do realizacji przez INTERMED określonych zadań Powiatu w zakresie 

opieki zdrowotnej będzie on zobowiązany zapewnić nieodpłatny dostęp uprawnionym 

mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego do usług medycznych w zakresie wynikającym  

z przejętych umów, o których mowa w § 3 ust.1 i uzasadnionych potrzeb społecznych,  

na zasadach określonych w umowach o finansowaniu świadczeń zdrowotnych  

ze środków publicznych. 

8. INTERMED ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych realizowanych na podstawie umów zawartych z SPZOZ Szpital Powiatowy, 

o których mowa w §3 ust.1 i podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w tym zakresie. 

9. INTERMED ponosi odpowiedzialność za niezbędne składniki majątku powierzone  

na podstawie umów zawartych z SPZOZ Szpital Powiatowy, o których mowa w §3 ust. 3  

i zobowiązuje się do ubezpieczenia mienia w wartości niemniejszej niż ich wartość 

odtworzeniowa. 
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10. Po dokonaniu stosownych uzgodnień w zakresie wynikającym z ustaleń zawartych  

w §3 ust. 7 niniejszej umowy INTERMED zapewni środki finansowe niezbędne  

do pokrycia przejętych zobowiązań. Zapłacone przez INTERMED powyższe 

zobowiązania zostaną zaliczone na opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego lub nabycia 

mienia od Powiatu albo od SPZOZ Szpital Powiatowy. Szczegółowe warunki tych 

rozliczeń zostaną zawarte w umowach dzierżawy. 

11. INTERMED zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego sprawowania opieki 

zdrowotnej nad ludnością Powiatu Gryfińskiego; jeżeli dalsze istnienie SPZOZ Szpital 

Powiatowy w ocenie Powiatu będzie nieuzasadnione, a INTERMED przejmie realizację 

kontraktów z NFZ i będzie korzystał z mienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

Zakres tych świadczeń zostanie określony odrębnymi umowami. 

12. W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych do likwidacji SPZOZ Szpital 

Powiatowy w okresie 20 lat od daty podpisania niniejszej umowy - Powiat zobowiązuje 

się wskazać w uchwale organu założycielskiego SPZOZ Szpital Powiatowy  

na INTERMED jako podmiot, który przejmie prawa i obowiązki likwidowanego SPZOZ 

Szpital Powiatowy, wraz z określeniem zakresu tych praw i zobowiązań oraz  

z określeniem sposobu i tytułu zadysponowania składnikami materialnymi  

i niematerialnymi na rzecz INTERMED.  

13. INTERMED w czasie trwania procesu restrukturyzacji podda się kontroli Powiatu 

obejmującej: 

− Realizację zakresu zadań ze środków publicznych, 

− Dostępności i poziomu udzielonych świadczeń. 

 
§5 

Współpraca podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego 

 
INTERMED – partner prywatny deklaruje realizację opieki zdrowotnej na rzecz 

mieszkańców Powiatu Gryfińskiego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 
§6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizowania przez strony zadań objętych 

niniejszą umową, nie dłużej jak okres trwania dzierżawy z możliwością jej rozwiązania 

przez każdą ze stron za 12- miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

roku kalendarzowego. 
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2. W razie odstąpienia przez Powiat od niniejszej umowy przed zakończeniem 

restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy, INTERMED będzie miał prawo  

do wynagrodzenia za dotychczasowy wkład w przygotowanie procesu restrukturyzacji 

SPZOZ Szpital Powiatowy w kwocie odpowiadającej 6 –krotności ustalonego w umowie 

miesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od wynagrodzenia przewidzianego w §4 ust.5.  

3. W razie odstąpienia przez INTERMED od niniejszej umowy przed zakończeniem 

restrukturyzacji SP ZOZ Szpital Powiatowy, Powiat oraz SP ZOZ Szpital Powiatowy 

odstępuje od wszystkich umów zawartych z INTERMED, o których mowa w treści 

niniejszej umowy.  

 
§7 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  

17 sierpnia 2005 roku.   

 
§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 
§9 

Spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Gryfinie. 

 
§ 10 

Umowa sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

 

INTERMED Sp. z o.o.                      SPZOZ Szpital Powiatowy               Powiat Gryfiński 

 

……………………..                         ……………………………..                  ………………… 

 
 
 
 
 


