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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwany 
dalej „Szpitalem” działa w obecnej formie od 20 grudnia 2000 r. w wyniku przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Był to drugi rok 
reformy służby zdrowia w Polsce. Kolejne lata pokazały, że brak dopracowania nie tylko 
szczegółów ale kardynalnych zasad reformy doprowadził do zapaści większości szpitali w kraju, 
także Szpitala w Gryfinie. Na przestrzeni tych lat toczyły się prace na ustawą o komercjalizacji i 
prywatyzacji służby zdrowia, nad ustaleniem sieci szpitali publicznych, których do dzisiaj nie 
uchwalono. Dwukrotnie zmieniano podstawowe zasady finansowania służby zdrowia, 
zlikwidowano Kasy Chorych, powstał Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Od momentu utworzenia do chwili obecnej Szpital przeszedł proces restrukturyzacji 
zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia.  

Rada Powiatu w Gryfinie za priorytet uznaje kontynuację działań restrukturyzacyjnych 
wynikających z Programu Restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
wprowadzonego mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684) oraz z umowy trójstronnej o 
współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Szpitalem a NZOZ „Intermed” Sp. z o.o. w 
Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie 
lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji 
przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, 
w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi zawartej w 
dniu 19 grudnia 2005 r. 

Następstwem realizacji zapisów umowy trójstronnej i Programu Restrukturyzacyjnego dla 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie było zaopiniowanie przez Radę Powiatu  
w Gryfinie projektów umów, które będą zawarte pomiędzy Szpitalem a „INTERMED”  
Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie cesji umów zawartych przez Szpital  
z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Szczecinie w rodzajach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie 
psychiatryczne i uzależnień, profilaktyka, ambulatoryjne badania współfinansowane i opieka 
długoterminowa.  

Mając na względzie powyższe oraz uznając koncepcje przekształcenia zakładów opieki 
zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem prowadzącym za kontynuację procesu 
restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, o którym mowa powyżej,  
a także przyjmując, iż realizacja założeń przedmiotowej koncepcji przyczyni się do dalszego 
nieprzerwanego i sprawnego funkcjonowania Szpitala w Gryfinie ustala się w kolejności 
postępowania, iż: 

1. ograniczy się działalność SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w zakresie poradni 
specjalistycznych; 

2. dokona się sprzedaży sprzętu medycznego i wyposażenia poradni specjalistycznych; 
3. dokończy się proces sprzedaży przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie budynku 

„Przychodni” przy ul. Niepodległości 28; 
4. po dokonaniu sprzedaży budynku „Przychodni” i zrealizowaniu z wierzycielami ugód 

wynikających z Programu Restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie (ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej) Szpital wystąpi do Wojewody 
Zachodniopomorskiego - jako organu restrukturyzacyjnego - o wydanie decyzji o 
zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego; 

5. w wyniku zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Szpital wystąpi o umorzone w 
wysokości 70% pożyczki zaciągniętej od Skarbu Państwa; 



 

6. dokona się połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie oraz z SPZOZ Zakład 
Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w trybie art. 43h ust. 1 pkt 
2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wojewody Zachodniopomorskiego; 

7. po dokonaniu połączenia z ww. Zakładami, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wstąpi w 
prawa i obowiązki tych Zakładów; 

8. Zakłady te dokonają na podstawie stosowanych protokołów przekazania, przeniesienie 
całego mienia ruchomego na rzecz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie; 

9. w celu dalszego prowadzenia działalności medycznej w zakresie opieki długoterminowej 
Powiat Gryfiński przeniesie w drodze darowizny na SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie 
własność nieruchomości będących do dnia połączenia w nieodpłatnym użytkowaniu przez te 
Zakłady; 

10. Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, w terminie określonym  
w uchwałach o połączeniach, złoży wnioski do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Rejestru 
Sądowego o dokonanie stosownych zmian w rejestrach; 

11. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie zapewni, że przejmuje z tego tytułu realizowanie na 
rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości; 

12. SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z mocy prawa stanie się stroną w dotychczasowych 
stosunkach pracy pracowników tych Zakładów, do których zastosowany będzie art. 23¹ 
Kodeksu pracy; 

13. dokona się likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie po uprzednim uzyskaniu opinii 
Wojewody Zachodniopomorskiego, organów uchwałodawczych samorządów gminnych z 
terenu powiatu gryfińskiego i związków zawodowych działających przy SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie; 

14. wykonując postanowienia Programu Restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy 
w Gryfinie i umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. NZOZ „INTERMED” 
Sp. z o.o. w Nowogardzie wstąpi w prawa i obowiązki SPZOZ Szpital Powiatowy w 
Gryfinie zapewni przejęcie z tego tytułu odpowiedzialności realizowania na rzecz 
mieszkańców powiatu gryfińskiego dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń 
zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości; 

15. NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie zapewni mieszkańcom powiatu 
gryfińskiego dostęp do tych samych świadczeń udzielanych przez SPZOZ Szpital 
Powiatowy w Gryfinie; 

16. NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie z mocy prawa stanie się stroną 
w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników SPZOZ Szpital Powiatowy  
w Gryfinie, do których zastosowany będzie art. 23¹ Kodeksu pracy; 

17. mienie ruchome zostanie sprzedane na drodze bez przetargowej rzecz NZOZ „INTERMED” 
Sp. z o.o. w Nowogardzie; 

18. nieruchomość zabudowana przy ul. Parkowej 5 zostanie wydzierżawiona na rzecz NZOZ 
„INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie, a następnie po zakończeniu realizacji projektu w 
ramach Zintegrowanego Programy Rozwoju Regionalnego (szyb windowy) zbyta; 

19. przewiduje się zbycie pozostałych nieruchomości zabudowanych (po uprzednim 
wydzierżawieniu) na drodze bez przetargowej na rzecz NZOZ „INTERMED”  
Sp. z o.o. w Nowogardzie; 

20. środki finansowe pozyskane ze zbycia nieruchomości przekazane będą na pokrycie 
zobowiązań SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie; 

21. sprzęt i aparatura medyczna oraz szyb windowy pozyskane w ramach ZPORR zostaną przez 
Powiat Gryfiński przekazane na podstawie umowy użyczenia dla NZOZ „INTERMED” Sp. 
z o.o. w Nowogardzie do czasu zakończenia realizacji tych projektów. 

 


