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P R O T O K Ó Ł Nr 33/2012 
 
 

 z XXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 19 lipca 2012r. 
o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 24 radnych na sesji obecnych było 19 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radny nieobecny: 
1.Antczak Jerzy, 
2.Derech-Krzycki Jakub, 
3.Kurczyna Marcin,  
4.Rawa Mirosław, 
5.Szafrańska-Słupecka Izabella, 
6.Wojciechowska Grażyna. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Sytuacja i planowane zmiany w gorzowskiej służbie zdrowia: Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i 
Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w 
opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat 
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 
do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. – druk nr 401. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
400. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad. 
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Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem zaproponowanego porządku obrad, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.3  Sytuacja i planowane zmiany w gorzowskiej służbie zdrowia: 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. 

 
Elżbieta Kasprzak – dyr.Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – 
z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki Marszałek nie mogła uczestniczyć w 
dzisiejszej sesji, postaram się spełnić Państwa oczekiwania. Jeśli chodzi o planowane 
zmiany to radni Sejmiku wyrazili zgodę na podjęcie działań, to nie są jeszcze uchwały 
wyrażające zgodę na połączenie WOMP w Zielonej Górze z WOMP w Gorzowie 
Wlkp. Jest to wyrażona zgoda, w chwili obecnej samorząd województwa podjął 
działania, są już wysłane uchwały o połączeniu do konsultacji społecznych, które 
planujemy zakończyć pod koniec lipca br. i na sesji wrześniowej przedstawić projekt 
uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie wraz z wynikami konsultacji społecznych. 
Kolejna planowana zmiana to przekształcenie szpitala w Gorzowie Wlkp. w spółkę 
prawa handlowego. Tutaj też jest przyjęte stanowisko i wyrażona zgoda. W tym 
zakresie podjęte są następujące działania: w chwili obecnej Departament przygotowuje 
uchwałę o przekształceniu, jednostka czyli dyrektor szpitala przygotowuje 
kwestionariusz, który wynika z Rozporządzenia, a które jest zobowiązany dyrektor 
przygotować, regulamin organizacyjny. Na sesji jesiennej planujemy przedstawić 
projekt uchwały o przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego, który również 
będzie wcześniej skonsultowany przez związki zawodowe. Po wyrażeniu zgody na 
przekształcenie rozpoczniemy działania dotyczące aktu przekształcenia, umowy spółki 
i wpisania szpitala w rejestr spółek prawa handlowego. W przypadku Pogotowia 
Ratunkowego obecnie nie dzieją się żadne działania. Łączymy Pogotowie w Zielonej 
Górze ze Szpitalem w Zielonej Górze, a jeśli chodzi o Pogotowie w Gorzowie Wlkp. 
nie są podejmowane żadne działania. Zostały dostarczone szczegółowe materiały – 
załącznik nr 3 do protokołu. 
Marek Surmacz – w imieniu Klubu Radnych PiS chcę oświadczyć, że wszyscy –bez 
wyjątku – jesteśmy pacjentami. Przekształcenie szpitala niesie kilka niebezpieczeństw. 
Przede wszystkim uczyni szpital, mający za zadanie ratowanie życia ludzkiego, spółką 
handlową, nastawioną z natury na zysk. Jest to sprzeczność nie do pogodzenia. Tak 
zaprojektowana prywatyzacja szpitala rodzi również niebezpieczeństwo 
prowokowania zadłużenia, a następnie wyprzedawania publicznego majątku po 
zaniżonych cenach. Prywatyzacja polega na całkowitym przekazaniu majątku szpitala 
na stan podmiotu – tylko z nazwy publicznego, bo do czasu podliczenia pierwszego 
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roku finansowego w nowej formule prawno-organizacyjnej. Wobec powstałego, a 
łatwego do przewidzenia wyniku finansowego ujemnego i wobec niezdolności 
samorządu województwa do przejęcia tego zobowiązania, droga postępowania jawi 
się, jako oczywista. W takich okolicznościach oczywistym stanie się, że szpital będzie 
przymuszony do: 1. w pierwszej kolejności wyzbywania się wszystkiego, co da się 
spieniężyć – oczywiście jak każdy dłużnik w sytuacji przymusowej za pieniądze 
nieodzwierciedlające rzeczywistej wartości przedmiotu zbycia. Bo przecież dla 
liberała każda rzecz ma taką wartość, za jaką nabywca zechce ją kupić. Czy nie 
pamiętamy tego – zgubnego dla Polski i Polaków podejścia opętanych tą doktryną 
polityków wyprzedających gospodarkę narodową? Zobaczmy oczami wyobraźni 
podobne postępowanie wobec naszego szpitala już za 2, 3 lata. Tak, tak – mam 
nadzieję za naszego życia!!! 2. prywatyzacja sprowadza nie żadne zagrożenie, 
nazywajmy rzeczy po imieniu – NIEBEZPIECZEŃSTWO najpierw ograniczenia a 
następnie braku dostępu do różnych świadczeń zdrowotnych – bo przecież po 
zastosowaniu prostych środków racjonalizujących zarządzanie, szukając obniżenia 
kosztów przyjdzie czas na cięcia finansowe w takich segmentach działalności, w 
których są one najwyższe. Tak, więc pod nóż pójdą koszty osobowe, żywienia, i 
oczywiście zaopatrzenia w leki. Przecież już dzisiaj często lekarze zmuszeni są do 
decydowania o wyborze procedur medycznych nie ze względu na wskazania 
medyczne, ale rachunek ekonomiczny. Czy naprawdę nie słyszymy coraz częściej o 
dylematach etycznych lekarzy, których stawia się pod przymusem wyboru – pomagać 
pacjentowi młodemu czy starszemu, czy w ogóle zastosować procedurę ratowania 
życia skoro wiedza medyczna podpowiada, że i tak w końcu pacjent zejdzie, że to 
tylko kwestia czasu a budżet szpitala coś tam może zaoszczędzić. Nigdy – jako Prawo 
i Sprawiedliwość - nie byliśmy przeciwnikami powstawania szpitali prywatnych. 
Proszę o wskazanie choćby jednego przykładu w Polsce powstania od podstaw 
szpitala wzniesionego za pieniądze prywatne, porównywalnego zdolnością do 
świadczenia zakresu usług do naszego szpitala. Jeśli opętani doktryną prywatyzacji, 
ba, kupczenia naszym powszechnym bezpieczeństwem i elementarnym 
konstytucyjnym prawem do opieki zdrowotnej wyznają prymat prywatnego nad 
publicznym zorganizowaniem - niech podadzą choć jeden przykład!!! Zdecydowanie 
nie zgadzamy się jednak na jakąkolwiek formę prywatyzacji szpitali publicznych. 
Pytam zatem polityków Platformy Obywatelskiej o wyznawany system wartości? Co 
jest dla was ważniejsze – kasa czy człowiek! Bo jeśli KASA to przestrzegam przed 
czekającym was marnym losem. Bo wszyscy jesteśmy pacjentami – od poczęcia do 
(przepraszam) „zejścia”. Tak, zejścia, bo jak widać, aby człowiekowi zapewnić godne 
umieranie potrzebne są też pieniądze. Do obecnego stanu finansowego szpitala 
doprowadził splot bardzo wielu okoliczności społecznych i ekonomicznych – ale w 
państwie, tylko w części wpływ tego czy innego kierownictwa. Dość wspomnieć tylko 
jeden istotnie wpływający wskaźnik ekonomiczny, niepokazywany – chyba nie z 
powodu przeoczenia, ale wygody politycznej inicjatorów prywatyzacji to 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wg GUS: w 
latach 2008 do 2011 to +14,6 % (dane odnoszące się do podawanych przez 
marszałka), ale w latach 1998 do 2008 to łącznie +46,5 %. Koszty szpitala ogółem w 
tym czasie (2008-2011) wzrosły o blisko 20 %. Zobowiązania ogółem w tym samym 
czasie wzrosły o 3%. I dlatego budżet państwa jest odpowiedzialny za dalszy, 
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finansowy los naszego szpitala. Proste „sztuczki” ekonomiczne w kierowaniu i 
zarządzaniu szpitalem zostały wyczerpane. Zwracam się o podjęcie wspólnego 
działania na rzecz „wymuszenia” na rządzie przyjęcia odpowiedzialności za obecne 
zadłużenie naszego szpitala. Przedstawiane dane i przewidywane ryzyka związane z 
przekształceniem naszego szpitala daleko wykraczają poza dopuszczalne do 
akceptowania. Zbyt często w deklaracjach używa się słów o znaczeniu niepewnym – 
możliwe, mamy zapewnienia itp. Jednak nikt, kto zachowuje w tych okolicznościach 
zdrowe myślenie i ocenę sytuacji nie zapewni nas, że forsowane zmiany przyniosą 
realizację deklarowanych zapewnień. Zapewnienia gorliwych wykonawców 
politycznych o tym, że na prywatyzacji szpitala nie ucierpi, jakość i dostępność usług 
medycznych oraz nasze bezpieczeństwo zdrowotne – można złożyć na karb ich ślepej 
wiary w mądrość dyspozycji swoich politycznych mocodawców, albo interesowności 
dla uprzywilejowanej grupy kapitałowej związanej z Platformą Obywatelską 
zapowiadanej przed kilku laty przez skazaną za korupcję poseł Beatę Sawicką. A temu 
kierunkowi działania z pewnością trzeba dać zdecydowany odpór, wszelkimi 
możliwymi i dostępnymi w państwie demokratycznym środkami. Nie jest sztuką w 
podejmowaniu odpowiedzialności być BIERNYM, MIERNYM I WIERNYM. Sztuką 
jest iść pod prąd. Dlatego pytam niektórych radnych PO, w szczególności pana 
Roberta Surowca – kiedyś przewodniczącego tej Rady, gdzie jest pana odwaga sprzed 
lat, kiedy zechciał pan pytać ówczesnego ministra zdrowia śp. prof. Zbigniewa Religę 
–„ … to ja pana słucham panie ministrze, jakie ma pan propozycje dla rozwiązania 
problemów zadłużonego szpitala w Gorzowie...” Niech pan panie radny przyłączy się 
do – mam nadzieję większości radnych – nie zgadzających się na prywatyzację 
szpitala. Niech pan ma odwagę zadać to samo pytanie ministrowi rządu Platformy 
Obywatelskiej panu Arłukowiczowi. Jestem pewien, że wolną drogę do ministra 
zapewni panu pani poseł Krystyna Skibińska. Platforma Obywatelska dzierży władzę 
nad służbą zdrowia już blisko 55 miesięcy i z pewnością jest to dłużej niż 18 miesięcy 
rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czas nagli, w każdej chwili można zawrócić z tej 
złej drogi, jaką nam dzisiaj buduje w tej sprawie Platforma Obywatelska i Polskie 
Stronnictwo Ludowe, czas nagli – odwagi gorzowscy politycy PO. 
Sebastian Pieńkowski – mam kilka pytań bardziej szczegółowych do 
dyr.M.Twardowskiego. Otrzymałem materiały, z których wynika, że szpital jest 
zadłużony na 256mln.zł., planowane jest, że 150mln.zł. trafi z budżetu ze środków 
1,4mld.zł., które są zarezerwowane na spłatę zadłużenia w Min.Zdrowia. Jaka 
gwarancja, czy 100%, że te pieniądze trafią i czy te pieniądze np. już się nie 
skończyły? W materiałach jest podane, że zostaje 114mln.zł., które pójdzie jako 
zobowiązania na nową spółkę. Panie dyrektorze, jest Pan lekarzem i menadżerem, to 
spółka ta będzie musiała ciąć koszty. Chciałbym poznać jaki Pan ma plan, jakie 
oddziały zamknięcie, ilu ludzi zwolnicie? Ilu przez to ludzi będzie miało zagrożone 
życie i zdrowia, w sensie braku dostępności, która już dzisiaj jest fatalna. Proszę o 
pokazanie tutaj takiego szczegółowego biznes planu zwłaszcza, że już po pierwszych 
decyzjach pokazał Pan jak zarządza, czyli powołał Pan dwóch zastępców dyrektora po 
13tys.zł. - dyr.A.Szmit miał jednego, ma Pan zamiar powołać trzeciego. Powołuje Pan 
zastępcę dyrektora ds.lecznictwa, gdzie Pan jako lekarz za te same pieniądze może 
pełnić tę funkcję. Czy prawdą jest, że z-ca dyrektora już powołał asystentkę za 
wynagrodzeniem? Czy prawdą jest, że pan zwolnił wszystkich pełnomocników? Jeśli 
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tak to z mojej wiedzy wynika, że złamał Pan prawo, bo z mocy ustawy są 
pełnomocnicy, których nie można zwolnić. Czy prawdą jest, że już aby wykazać się, 
że bilansuje Pan jako menadżer wynik finansowy pod swoim zarządzaniem, wstrzymał 
Pan planowane operacje by ten wynik utrzymać? 
Jerzy Wierchowicz – nasz Klub nie ma jeszcze na dzisiaj wypracowanego stanowiska 
dotyczącego proponowanych zmian w zakresie przekształcenia naszego szpitala w 
spółkę prawa handlowego. Część obaw, o których mówili moi przedmówcy 
podzielamy, niebezpieczeństwo nawet upadłości spółki przecież istnieje. Natomiast 
nie ma takiego niebezpieczeństwa do kiedy szpital działa w dotychczasowej formule, 
bo jest oczywistym, ze budżet państwa gwarantuje, że szpital wojewódzki w Gorzowie 
Wlkp. działać będzie. Dlatego ta obawa zawisła nad nami i niebezpieczeństwo takie 
istnieje. Stąd moje konkretne pytanie do dyr.E.Kasprzak, gdyż zaniepokoiła mnie 
informacja o działaniach podejmowanych przez Marszałka Woj.Lubuskiego w 
zakresie poprawy dramatycznej sytuacji szpitala w Gorzowie Wlkp. w dostarczonym 
nam materiale, o możliwościach poprawy sytuacji finansowej naszego szpitala. Na 
ostatniej stronie tego materiału jest informacja, z której wynika, że Marszałek w 
ramach działań na rzecz ratowania gorzowskiego szpitala spotkała się z wiceministrem 
Markiem Haberem i Aleksandrem Soplińskim – kolejnym wiceministrem. Jeżeli to są 
działanie efektywne to za mała jest to informacja, niczego nie wnosząca i o niczym 
nas nie informująca. Jestem ciekaw efektów tego spotkania i mam nadzieję, że coś 
więcej się dowiemy niż to, że Marszałek spotkała się z dwoma wiceministrami. Jakie 
mamy gwarancje, że szpital zostanie oddłużony po przekształceniu w spółkę prawa 
handlowego, jak czytamy w materiałach ma to być kwota z budżetu państwa 
150mln.zł. Czy to jest deklaracja, czy to jest oficjalne stanowisko Ministerstwa 
Zdrowia uzyskane być może podczas tych spotkań? Bo na dzisiaj wiemy tylko, że tak 
ma być jeżeli dojdzie do tego przekształcenia. Czy rzeczywiście oprócz tego, że tak 
ma być mamy jakiekolwiek gwarancje, że tak duże dofinansowanie, oddłużenie 
naszego szpitala rzeczywiście nastąpi? W materiale tym brakuje jednak informacji o 
poziomie wynagrodzenia personelu medycznego, średniego, wyższego i tego niższego, 
bo starać się o poprawę finansową w naszym szpitalu, to jest oczywistym, że być może 
także można to osiągnąć przez redukcję wynagrodzeń. Poziom tych wynagrodzeń 
powinien być nam znany, jeżeli mamy decyzję w tej sprawie podjąć. A tej ważnej 
informacji w tym materiale nam dostarczonym nie ma, a chciałbym taką informację 
uzyskać. 
Sebastian Pieńkowski – Woj.Ośrodek Medycyny Pracy – w Gorzowie Wlkp. istnieje 
budynek, który jest własnością wojewódzką, czyli zarządza i właścicielem jest Zarząd 
Województwa. W Zielonej Górze budynek jest najmowany od Prezydenta Miasta 
Zielonej Góry, umowa najmu jest bezpłatna na 8 lub 10 lat jeszcze. Dlaczego więc 
inwestujemy pieniądze podatnika w budynek, który nie jest własnością województwa i 
robimy tam oddział a filie w Gorzowie Wlkp., a nie odwrotnie, jeśli mamy 
odremontowany budynek w Gorzowie Wlkp., który jest własnością województwa. Czy 
to jest niegospodarność, czy to jest polityczna decyzja? Za chwilę budynek w Zielonej 
Górze będziemy musieli oddać i tam dalej będziemy inwestować pieniądze, których 
nikt nam nie zwróci. Jest to argument, żeby oddział WOMP był w Gorzowie Wlkp. Z 
punktu widzenia menadżerskiego jest to jak najbardziej racjonalne. W Zielonej Górze 
dotychczas był dyrektor i zastępca dyrektora WOMP, zastępcy już nie ma i w 
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materiałach jest napisane, że chcecie zaoszczędzić ok.0,5mln.zł. na tym 
przekształceniu. Czy pensja zastępcy jest już w tej kwocie ujęta jako oszczędność, czy 
nie? Jeśli jest, to dlaczego Marszałek E.Polak robi to dopiero teraz i likwiduje to 
zbędne stanowisko, a nie zlikwidowała kiedy została Marszałkiem? Mówiąc 
kolokwialnie przez ponad 2 lat wyrzucała pieniądze w błoto? Teraz pada argument, że 
fili ą musi być Gorzów Wlkp., bo nie ma tzw.konsultanta wojewódzkiego. Czy nie 
może być jeden? To też jest oszczędność na całe województwo.  
Jan Kaczanowski – najpierw pozwolę sobie na wspomnienie i aspekt troszeczkę 
historyczny. Uważam, że wypada na tej sali to przypomnieć, że tak się działo, iż w 
kontekście funkcjonowania służby zdrowia w Gorzowie Wlkp. w ostatnich kilkunastu 
latach popełniono wiele licznych błędów. Zostały one popełnione przez różne opcje, 
także i przez opcję, którą reprezentuję - SLD. Przypomnę, że według mnie błędem 
było łączenie wszystkich trzech gorzowskich szpitali, a już kardynalnym błędem była 
likwidacja szpitala przy ul.Warszawskiej, gdzie w znacznym stopniu tuz przed 
likwidacją był on już w znacznym stopniu wyremontowany, były zainwestowane dość 
istotne środki finansowe, ok.2mln.zł. Ale jesteśmy bogatym krajem i potrafimy tak 
właśnie czynić i tak działać, że jeśli coś dobrze zrobimy i dobrze funkcjonuje to od 
razu próbujemy przy tym manipulować. Tak było w sprawie szpitala przy 
ul.Warszawskiej. A pamiętam, że była propozycja przedstawiona na tej sali, kiedy 
była konsultowana uchwała Sejmiku o likwidacji szpitala przy ul.Warszawskiej, by 
miasto na prawach powiatu, ten szpital przejęło. Uważam, że była to wówczas słuszna 
propozycja, nie dlatego, że niektórzy radni ją przedstawiali, w tym także i moja 
skromna osoba. Życie pokazało, że zanim podejmiemy decyzję o likwidacji 
czegokolwiek to warto dyskutować, warto rozmawiać, warto wysłuchać wszystkich 
argumentów. Stąd w kontekście Woj.Szpitala Zespolonego w Gorzowie Wlkp. faktem 
jest, że on na dłuższą metę, przy takim ogromnym obciążeniu finansowym, przy tak 
dużym zadłużeniu, funkcjonować tak nie może. Trzeba szukać nowych rozwiązań, 
jakich? Myślę, że jednym z elementów jest m.in. dzisiejsza sesja Rady Miasta i być 
może jakieś propozycje na tej sesji zostaną wypracowane. Jeśli mówimy o 
jakichkolwiek przekształceniach to musimy mieć na uwadze przede wszystkim, gdzie 
jest pacjent? To pod pacjenta powinniśmy szukać odpowiednich rozwiązań, a nie żeby 
pacjent oczekiwał po kilka czy kilkanaście miesięcy do specjalisty, a myślę, że w 
Gorzowie wielu wspaniałych lekarzy mamy. Niedawno zapoznaliśmy się z uchwałą 
intencyjną o połączeniu, włączeniu WOMP w Gorzowie Wlkp. do WOMP w Zielonej 
Górze. Jeśli ta uchwała intencyjna miałaby być zrealizowana w takiej właśnie treści w 
jakiej została przyjęta, to pokuszę się na wniosek, może dalekosiężny, ale według 
mnie to początek końca funkcjonowania WOMP w Gorzowie Wlkp. Słusznie, że 
wszędzie szuka się oszczędności, na każdym szczeblu samorządowym, państwowym, 
itd., zanim wyda się określoną złotówkę powinniśmy się nad tym 2-ktrotnie 
zastanowić. W WOMP w Gorzowie Wlkp. jednym z elementów jest fakt, że 
oszczędności wyniosą ok.500tys.zł. w 2013r. A może zastanówmy się i pójdźmy w 
kierunku, że ograniczymy zatrudnienie w WOMP w Zielonej Górze, o ileś etatów i w 
Gorzowie Wlkp., bo twierdzi się, że w Gorzowie Wlkp. jest za dużo. Ze zdumieniem 
wysłuchałem wypowiedzi w radio „Zachód” wysoko postawionego działacza PO, 
który stwierdził, że WOMP w Gorzowie Wlkp. musi być włączony do 
zielonogórskiego WOMP dlatego, że tam jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego. 
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Nigdy nie sądziłem, że będę musiał odpowiadać takimi argumentami, a jeśli tak to w 
Gorzowie Wlkp. jest siedziba Wojewody Lubuskiego to może niech wrócą takie 
instytucje wojewódzkie z Zielonej Góry, jak: Woj.Inspektorat Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, Woj.Inspektora Ochrony Środowiska, 
Woj.Inspektorat Weterynarii, Woj.Urząd Ochrony Zabytków. Może ktoś nazwałby by 
to określonym populizmem, ale uważam, że tak dyskusji merytorycznej prowadzić nie 
można. Dlatego stąd zwracam się do radnych Sejmiku Woj.Lubuskiego, bo ostateczna 
decyzja jest w ich rękach, by przeanalizowali i wzięli pod uwagę wszystkie aspekty i 
propozycje dotyczące WOMP, i przed ostateczną decyzja zastanowili się, jaka 
rzeczywiście podejmują decyzję. Aby wzięli pod uwagę wszystkie te opinie i głosy, w 
które się wsłuchują m.in. również na tej sesji Rady Miasta. I na koniec w sprawie 
szpitala w Gorzowie Wlkp., jeśli jest szansa by w istotny sposób oddłużyć szpital i 
pozyskać środki centralne to należy się nad tym poważnie zastanowić, aby na tym nie 
ucierpiał pacjent. 
Robert Surowiec – sądziłem, że dzisiaj będziemy dyskutowali merytorycznie, 
natomiast nie mogę nie odnieść się do słów radnego M.Surmacza. Często się z Panem 
nie zgadzam, ale czasem jestem pod wrażeniem i dziś pod takim wrażeniem jestem. Po 
pierwsze Pana odwagi, a po drugie zdolności nauki, bo Pana wystąpienie, w zasadzie 
połowa tego wystąpienia to cytat z tego co mówiłem Ministrowi Zdrowia p.Relidze 5 
lat temu. Pan był na tym spotkaniu, nie wiem czy Pan nagrywał, czy Pan tak dobrze 
notuje, ale to był ten cytat, ale pod wrażeniem odwagi, że już po 5 latach ma Pan 
odwagę publicznie o tym mówić. Wtedy był czas, że mogliście coś zmienić, dziś 
jesteśmy w innej sytuacji, mamy kryzys. Dziś jest tak, że dyskutujemy, mamy jakiś 
plan, on może być lepszy, gorszy, ale to jest plan, o którym warto dyskutować. Nie 
chciałbym abyśmy dzisiaj się przerzucali: PO, SLD, kto zawinił. Dziś jesteśmy w 
takiej sytuacji w jakiej jesteśmy i trzeba podjąć decyzję. Zostawię to na teraz, bo mam 
nadzieję, że będziemy rozmawiali o sytuacji szpitala a nie o partiach politycznych. 
Robert Jałowy – bardzo przykro było słyszeć pewne rzeczy. Chodzi o 
nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem WOMP i gorzowskiego szpitala. 
Uważam, że wszelkie negatywne zarzuty w sprawie funkcjonowania gorzowskiego 
szpitala i WOMP świadczą o zerowym nadzorze ze strony organu prowadzącego, 
który potrafił bardzo szybko i dynamicznie zareagować w momencie kiedy coś było 
nie tak, jakiś kredyt wzięto i natychmiast podjęto środki zaradcze. A tu słyszymy o 
jakiś wieloletnich nadużyciach, niedociągnięciach, przekroczeniach – wygląda na to, 
że nadzór nie funkcjonował. W materiałach tego nie zauważyłem, ale w doniesieniach 
medialnych funkcjonują takie stwierdzenia, że w przyszłości do tego 
sprywatyzowanego szpitala ma być włączone gorzowskie pogotowie ratunkowe. 
Chciałbym usłyszeć czy jest to prawda, bo nie zgadzam się z takim posunięciem. 
Uważam, że wcielenie świetnie zarządzanego gorzowskiego pogotowia ratunkowego 
do zadłużonego i nie widomo z jakim efektem przekształconego szpitala 
wojewódzkiego jest zwyczajnym skokiem na kasę. Nikomu to nie pomoże, a co 
najwyżej zaszkodzi. Mami się nas tutaj, potocznie słyszałem stwierdzenia: „ciemny 
lud gorzowski”, przykładami udanych prywatyzacji szpitali w naszym województwie. 
Są to szpitale w Kostrzynie, Drezdenku i inne, ale są to szpitale powiatowe, prosiłbym 
o przykład udanej prywatyzacji szpitala wojewódzkiego, nie takiego który kiedyś był 
wojewódzkim, a pozostał tylko z nazwy jak np. Prywatyzacja w Zamościu. Chodzi o 
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wojewódzki szpital w Szczecinie, Poznaniu, itd., Chciałbym przytoczyć krótki cytat z 
portalu za „Gazetą Wyborczą” artykuł „Rynek zdrowia” „…szpitale w Częstochowie 
są pełne, problem pojawił się gdy wypadł z ostrych dyżurów sprywatyzowany szpital 
w Blachowni, pacjentów z urazami trzeba kłaść na korytarzach. W Częstochowie i 
regionie istnieją 4 szpitale, problem pojawił się gdy wypadł z systemu ostrych 
dyżurów sprywatyzowany szpital w Blachowni. Dotychczas co 3 dni dyżurowały 
placówka miejska w Częstochowie, szpital wojewódzki i szpital w Blachowni, który 
oznajmił po prywatyzacji, że zaprzestaje ostrych dyżurów i nikt nie jest w stanie go do 
tego systemu nakłonić.” – tłumaczy dr Ireneusz Lecznikowski, rzecznik Urzędu 
Miasta Częstochowa. U nas jeżeli nikt nie będzie w stanie nakłonić szpitala 
sprywatyzowanego, to nie będzie możliwości aby tych nieszczęsnych pacjentów 
przewozić do innych szpitali bo pozostałe też są sprywatyzowane. To co od razu na 
cmentarz? 
Paweł Leszczyński – co da przekształcenie w spółkę, o którym już w pewnym sensie 
zdecydował już Sejmik Woj.Lubuskiego podejmując uchwałę intencyjną? Jak się to 
przełoży na funkcjonowanie usług medycznych, również w tych aspektach, o których 
mówili przed chwilą moi poprzednicy? Czym to będzie skutkowało? Wielu z nas ma 
wątpliwości, że forma jaką jest spółka prawa handlowego, dobra formuła przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej, nie do końca jest w naszym odczuciu 
adekwatna w odniesieniu do sfery służby zdrowia, do kwestii związanej ze 
szpitalnictwem. W związku z tym obawy jakie mamy muszą być wyjaśnione. Kolejna 
kwestia w poprzedniej kadencji podejmowaliśmy stanowisko w sprawie eurokoptera, 
medikoptera, w odniesieniu do kwestii związanej z ratownictwem medycznym na 
północnym obszarze woj.lubuskiego. Na jakim etapie jest ta kwestia? Wiem, że 
Wojewodowie podejmowali w tej sprawie podobne działania. Sprawa jest ważna, 
istotna i z całą pewnością wymaga też rozwiązania. Czy wiadomo jak do tej sprawy na 
obecną chwile podchodzi Ministerstwo Zdrowia oraz kierownictwo Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Część spośród reprezentantów gorzowskich mediów 
uczestniczyło nie tak dawno w spotkaniu w Koszalinie, w spotkaniu wyjazdowym 
poświęconym możliwości utworzenia na terenie naszego szpitala w Gorzowie Wlkp. 
ośrodka radioterapii. Bardzo ważny pomysł, przedsięwzięcie, wiemy też z tych 
doniesień prasowych, że jest wstępna deklaracja Spółki „Juromedic”, że byłaby 
zainteresowana tego rodzaju przedsięwzięciem na terenie naszego szpitala. Prosiłbym 
o szczegóły na ten temat, sprawa jest bardzo ważna pod kątem pacjentów 
onkologicznych. WOMP – patrząc na uzasadnienia, które zostały nam dostarczone, to 
przypomina się historia z innymi instytucjami, które w swoim czasie przestały 
funkcjonować w Gorzowie Wlkp. a zaczynało się też od uzasadnień tego rodzaju, że 
tutaj o jeden etat za dużo, tutaj może jeden segregator stoi niepotrzebnie, i tak Izba 
Skarbowa, tak Oddz.Narodowego Banku Polskiego, tak inne instytucje, które też 
funkcjonowały w Gorzowie Wlkp. trafiły na południe województwa. Może warto 
byłoby przedstawić, nie jakieś zastępcze, tylko prawdziwe dane, które w 100% 
miałyby nas przekonać do tego, że takie przekształcenie jest zasadne. Co do tego, że 
ono jest zasadne sądzę, że nie podzielamy takiego stanowiska, nie zgadzamy się z nim. 
Na podstawie informacji jakie mamy od pracowników WOMP, jak również instytucji i 
podmiotów współpracujących z tą instytucją. Pachnie to kolejną próbą rozmontowania 
w Gorzowie Wlkp. instytucji ważnej, sprawdzonej i dobrze funkcjonującej. Należy 
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nam się prawdziwa i rzetelna informacja dlaczego instytucja ta miałaby przestać 
funkcjonować w obecnym kształcie na terenie naszego miasta. 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – Prezydent otrzymał stosowne dokumenty, 
wynikające ze stanowiska Sejmiku woj.lubuskiego w sprawie woli przekształcenia 
szpitala wojewódzkiego w spółkę i w sprawie połączenia WOMP w Zielonej Górze i 
w Gorzowie Wlkp. w dniu wczorajszym. A planowane zmiany są zbyt ważne i 
poważne żebyśmy z dnia na dzień wypracowali opinie na ten temat. Innych konsultacji 
poza dostarczonymi materiałami z Prezydentem Miasta nie było dotychczas. 
Oczywiście wiedza medialna jest tutaj bardzo ważna, ale nie jest stosownym 
dokumentem, stąd Prezydent po zapoznaniu się z materiałami zajmie stanowisko w 
sprawie w późniejszym czasie.  
Elżbieta Rafalska – Poseł na Sejm RP – historia długu gorzowskiego szpitala to tak 
naprawdę historia woj.lubuskiego. To historia braku odpowiedzialności polityków za 
to co działo się w gorzowskim szpitalu. To historia, za którą będą płacili przyszli 
pacjenci i mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego. To historia złych 
dyrektorów przywożonych z Zielonej Góry, nieważne czy dyrektor mieszkał w 
Szczecinie, z Zielonej Góry do Gorzowa Wlkp. To historia tego kluczowego 
pierwszego kroku, kiedy łączono wbrew stanowisku Rady trzy szpitale w jeden 
Wielospecjalistyczny Wojewódzki Szpital w Gorzowie Wlkp. Pamiętam sesję 
zwoływana na wniosek naszego Klubu i tak rzadką zgodę dotyczącą sprzeciwu 
łączenia tych szpitali. To wtedy zaczęło się to dynamiczne narastanie długów, ale to 
historia. Na tamtej sesji w Zielonej Górze bardzo emocjonalnie mówiłam o tych 
wszystkich wydarzeniach, do dzisiejszej sesji posegregowałam zagrożenia i 
pozwolicie, że zajmę chwilę czasu. O zaletach będzie z pewnością mówił 
dyr.M.Twardowski, p.E.Kasprzak, czy Marszałek E.Polak. Zacznę od zagrożeń, które 
nazywam jako zagrożenia finansowo-prawne. Dzisiaj tak naprawdę brak jakiejkolwiek 
informacji o formule funkcjonowania spółki. Przekształcenie wymaga precyzyjnego 
planu, za chwileczkę usłyszę, że to początek i plan będzie, ale „pies pogrzebany w 
szczegółach”, nic nie wiemy, a uchwała intencyjna to dziwoląg niewymagany przez 
ustawę o działalności leczniczej. To raczej dla mnie badanie nastrojów społecznych w 
Gorzowie Wlkp. na ile możemy przeforsować ten szalenie ryzykowny pomysł. Sama 
zmiana formuły prawnej nie gwarantuje dodatniego wyniku finansowego. Nie 
wierzcie, że spółka to lek na całe zło. Raport NIK-u dotyczący funkcjonowania 
przekształconych szpitali wskazuje, że na 12 przekształconych – 8 generuje straty, a 4 
ma wynik dodatni. Co będzie dalej ze spółką jeśli będzie generowała straty? Jaki 
zrobimy następny krok? Samorząd Województwa dalej będzie pokrywał stratę? 
Marszałek twierdzi, że ma gwarancje ustawowe, że otrzyma 150mln.zł. Otóż nie ma 
gwarancji, ani Marszałek Polak, ani żaden inny Marszałek w Polsce, bo ustawa nie 
daje gwarancji. Ustawa daje możliwość. Nie ma wniosku w Ministerstwie, nie ma 
decyzji więc mówimy o tym, że możemy dostać 150mln.zł., nie mówię, że nie 
dostaniemy, ale proszę nie kłamać, proszę mówić prawdę. Nie ma decyzji, nie ma 
150mln.zł. Może być 110, może być 160mln.zł. nie wiem, ale na pewno nie ma 
gwarancji. Żaden nowo powstały, niepubliczny szpital w Polsce nie miał tak 
wielomilionowego długu.  Art.70 ustawy o działalności leczniczej, zobowiązuje do 
ustalenia wskaźnika zadłużenia szpitala. Ten wskaźnik dla Gorzowa Wlkp. jest bardzo 
duży. To relacje zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych do przychodów 
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szpitala. W Gorzowie Wlkp. przekracza on 1,1, ale art.72 wymusza żeby organ 
założycielski, czyli samorząd województwa, jeśli chce przekształcić, bez żadnej łaski, 
z mocy ustawy, przejął zobowiązania spółki tak, by wskaźnik zadłużenia nie był 
większy niż 0,5, więc tu z mocy ustawy żadna łaska, ale co z tą nadwyżką? Nadwyżka 
ponad to 0,5 to kwota 118mln.zł. i to musi samorząd województwa przejąć. Może 
przejąć więcej, ale przy takim założeniu w nowo powstałej spółce mogą pozostać 
zobowiązania wartości 114mln.zł. To nie są dane E.Rafalskiej, to są dane z oficjalnych 
materiałów Urzędu Marszałkowskiego. Chciałby ktoś zarządzać spółka obciążoną 
długiem 114mln.zł.? To są te wątpliwości formalne. Proszę też pamiętać, że z tej drogi 
przejścia na szpital niepubliczny nie ma odwrotu. To są zmiany i przekształcenia 
nieodwracalne. Ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje tworzenia podmiotów 
publicznych. Raz przekształcony szpital w Gorzowie Wlkp. będzie już działał w 
formule szpitala niepublicznego. Zagrożenia w sferze społecznej, w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Tak naprawdę to brak dostępu do publicznego szpitala, 
tego stopnia referencyjności, podległego Marszałkowi, a więc wyższego stopnia 
referencyjności, dla 350tys. mieszkańców dla północnej części woj.lubuskiego. 
Najbliższy wielospecjalistyczny szpital tego stopnia to Zielona Góra, Szczecin i 
Poznań. Wszystkie ościenne, powiatowe szpitale to szpitale niepubliczne. Dlaczego w 
tej części województwa, dlaczego jako podatnik, przyszły pacjent mam być 
pozbawiona prawa do korzystania z publicznego szpitala, ponieważ w promieniu iluś 
kilometrów takiego publicznego szpitala nie ma. Szpital publiczny będzie miała 
Zielona Góra, szpital publiczny ma Nowa Sól, jest w Żarach i Żaganiu, a cały czub 
województwa jest pozbawiony publicznych szpitali, a Gorzów Wlkp. będzie jedynym 
miastem tej wielkości z jedynym szpitalem i to w dodatku szpitalem niepublicznym. 
To eksperyment, którego w Polsce jeszcze nikt nie przeprowadził, w tak dużym 
mieście, już nie wspomnę, że w mieście rangi wojewódzkiej, 130-tysięczne miasto z 
jedynym szpitalem niepublicznym i wokół same niepubliczne szpitale. Kto będzie 
ponosił ryzyko? Ryzyko będą ponosić pacjenci z północnej części województwa. W 
Polsce przekształcono, taki stan jest na 11września 2011r., jest 126 spółek. 
Największy dotychczas przekształcony szpital to 400-łóżkowy szpital, który jako 
spółka dalej generuje straty. Nasz szpital to ponad 1000 – 1100 łóżek. Przekształcenia 
tak dużego szpitala jeszcze nikt nie zrobił. Oczywiście szpitale niepubliczne 
kontynuują udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale kolejki do tych świadczeń 
zdrowotnych wcale się nie skróciły. One się wydłużyły, ale jest druga kolejka godna 
polecenia – odpłatna, tam możemy być obsłużeni natychmiast, bez długiego 
oczekiwania. Jest raport Uniwersytetu Medycznego Gdańskiego, bulwersujący raport, 
który wskazuje, że szpitale niepubliczne leczą wybranych, unikają niewypłacalnych 
pacjentów, odbywa się selekcja pacjentów. W tej sprawie wystąpiono do Rządu o 
kontrolę i dokonanie zmian legislacyjnych. Szpital funkcjonujący jako spółka działa 
non profit, dla zysku. Spółka zawsze będzie wykonywała usługę, która jest usługą 
opłacalną. Mam pytanie do dyrektora przyszłego czy dyr.Twardowskiego: czy będzie 
się przyjmowało pacjentów po wyczerpaniu kontraktu? NFZ nie zawsze płaci za nad 
wykonanie. Jak skończy nam się ilość zakontraktowanych usług zdrowotnych to 
przestaniemy przyjmować pacjenta? Czy spółka będzie mogła działać na szkodę i 
będzie przyjmowała pacjentów, za których się nie płaci. Niektóre niepubliczne ZOZ-y 
wykupują tylko procedury dla grup pacjentów tzw. mniejszego ryzyka. Tam gdzie 
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możliwość występowania powikłań jest mniejsza. Takie praktyki są stosowane i 
wszyscy w Gorzowie Wlkp. o tym wiedzą, skala tego problemu nie jest jeszcze 
zdiagnozowana do końca, ale pacjenci właśnie z tych wspaniałych niepublicznych 
szpitali są odsyłani do szpitala publicznego, bo szpital gorzowski jako publiczny 
szpital nie odeśle takiego pacjenta, bo musi każdego pacjenta przyjąć. Gdzie będziemy 
wozić naszych pacjentów? Do Zielonej Góry, czy może do Poznania, albo Szczecina?  
I tak z kontraktów NFZ musi zapłacić za migrację pacjentów do innych województw 
ponad 80mln.zł. Czy będziemy migrować do szpitala publicznego w innym 
województwie? Czy do tego największego wojewódzkiego będziemy wożeni? 
Publiczna jednostka najpierw przyjmuje pacjenta, a potem liczy koszty, leczenia tego 
pacjenta. A jeśli będziecie prowadzili działalność dochodową to jest naturalne i nikogo 
to nie zaskakuje, że czasami myślimy chyba odwrotnie. Myślę, że jak wszyscy w tym 
województwie gorzowianie i mieszkańcy części północnej województwa mają prawo 
do dostępu do publicznego szpitala w Gorzowie Wlkp. Standard życia, jakość życia to  
też jakość świadczonej usługi zdrowotnej, poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, np. 
medycyna ratunkowa –niepubliczne szpitale nie kontraktują medycyny ratunkowej bo 
jest nieopłacalna, generuje straty. Oczywiście można powiedzieć, że to jest błąd, 
błędne wyceny usług zdrowotnych po stronie NFZ, ale tak jest. Nawet publiczny 
szpital w Polsce wycofał się już z medycyny ratunkowej. Czy będziemy utrzymywać 
deficytowe oddziały w Gorzowie Wlkp. Ostatnia informacja była taka, że w Gorzowie 
mamy 1/3 deficytowych oddziałów. Co z nimi będzie się działo? Funkcja będzie miała 
funkcjonować tak jak powinna, nie po to będziecie tworzyć spółkę żeby ona 
generowała straty. Dane z raportu wskazują, że całe obszary opieki, które przynoszą 
straty pozostają poza obszarem zainteresowania niepublicznych szpitali. Są to: 
choroby wewnętrzne, neurologia, pediatria, chirurgia ogólna czy stacjonarne leczenie 
psychiatryczne. Powikłany np.pacjent jest szybciej przenoszony z niepublicznej 
placówki przenoszony do publicznej. Gdzie będziemy wozili powikłanego pacjenta? 
Jednostki niepubliczne oferują mniejszy zakres oferowanych świadczeń i prowadzą 
procedury o wyższej marży. Mamy sytuację, że rzeczywiście ten 257mln.zł. dług 
utrudnia normalne funkcjonowanie tego szpitala. Powstaje pytanie co dalej? Czy w 
wyścigu o przekształcenie musimy być pierwsi w Polsce? Czy Marszałek z taką samą 
prędkością przekształcałaby szpital w Zielonej Górze, jak szpital w Gorzowie Wlkp.? 
Czy stać nas na taki eksperyment, którego skutków do końca nie znamy? Dlaczego 
Rząd i dlaczego polityka państwa, muszę się tu niestety odwołać, i to nie dlatego, że 
chcę na tej mównicy prowadzić politykę, tylko że muszę odwołać się do modelu, który 
został wprowadzony, modelu, którego nie ma w całej Europie, ustawa o działalności 
leczniczej pozwala w Polsce skomercjalizować, to nie to samo co sprywatyzować, to 
etap pośredni, w 100% wszystkie polskie szpitale. Dzisiaj ta skala nie jest duża, ale 
ścieżka jest jedna, tylko poprzez niepubliczne szpitale. Jeżeli w rezerwie na 
przekształcenia jest 1,4mld.zł. a zobowiązania wszystkich szpitali w Polsce wynoszą 
10,5mld.zł., w tym zobowiązania wymagalne 2,5mld.zł. To tak czy owak Rząd stanie 
przed poważnym problemem i innym podejściem. Ustawa wchodzi w życie i jej 
bolesne skutki dla samorządów będą w II półroczu 2013r. Uważam, że nieuchronna i 
nieunikniona będzie nowelizacja tej ustawy. I tak to się odbędzie, jeżeli Rząd daje 
150mln.zł., albo powie, że da, albo oddłuży na 150mln.zł. ten szpital, to dlaczego nie 
może tego samego zrobić gwarantując sieć szpitali, które są szpitalami publicznymi, i 
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które dają nam gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom woj.lubuskiego 
na wszystkie sytuacje zagrożenia: epidemii, wojny. A kto zmusi kiedyś prywatną 
jednostkę do tego żeby prowadziła działalność jeśli któregoś dnia nie będzie już 
chciała prowadzić tej działalności albo kontraktowania usług zdrowotnych innych. 
Jaki wpływ będzie miało państwo na prowadzenie swojej polityki zdrowotnej? Jakie 
będzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców? Wiem, że te zagrożenia i ta sytuacja 
finansowa dzisiaj wydaje się podstawowym elementem, ale patrząc dłużej niż okres 
jednej kadencji, może dwóch kadencji, zobaczymy co będzie za 4-5 lat, to dzisiaj 
może nie wszyscy wiedzą, że za parę lat będą pacjentami, nie mają tego świadomości, 
że tworzymy system, z którego nie będziemy mogli się wycofać. Proponuję aby z 
1,4mld.zł., bo to nie jest tak, że samorządy na siłę się i galopem się przekształcały, z 
planu tego pozostawały duże pieniądze, 0,5mld.zł. bo samorządy nie chcą, bo też są 
takie oczekiwania społeczne, jest presja mieszkańców co do tego, że chcą mieć 
gwarancje w funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia, że jeśli jest mniej niż 400zł. 
nie ma tego pośpiechu, raczej samorządy i Rady Miasta, powinny podjąć stanowiska, 
uchwały zmuszające i pokazujące Rządowi, że jest społeczne oczekiwanie do tego, 
żeby dwa systemy: publicznej i niepublicznej służby zdrowia funkcjonowały obok 
siebie, ale nie wykluczały się. Nie mówię, że szpitale niepubliczne są złe i nie 
powinno być szpitali prywatnych, ale chcę mieć w Gorzowie Wlkp. publiczne, 
niepubliczne i prywatne. Jako pacjent chcę mieć możliwość decydowania, który 
szpital sobie wybiorę i czy będę chciała do usługi dopłacić, ale nie będę chciała 
patrzeć, że w jednej kolejce mam czekać pół roku, a w drugiej kolejce termin będę 
miała jutro jeżeli zapłacę np.500 czy 300zł., bo to jest dla mnie błędny model 
rozwiązania zdrowotnego. Nie jest tak, że raz przyjęta ustawa nie może być 
zmieniona, ale trzeba wybierać tą społeczną presję i takie oczekiwania do tego, że 
chcemy aby system funkcjonował tak jak na całym świecie. Jak tak chętnie patrzymy 
na zachód to może popatrzmy, że w Europie nikt nie ma modelu całkowicie 
skomercjalizowanej służby zdrowia, a udział niepublicznego sektora to max.20-parę 
procent. Jedyny system całkowicie sprywatyzowany poprzez różne systemy kas, 
mamy w Stanach Zjednoczonych i tam jest katastrofa, bo wiele milionów ludzi jest 
pozbawionych zupełnie usług zdrowotnych i nie ma gwarancji, że będą kiedyś w 
przyszłości leczeni. Proszę nie traktować tego dzisiejszego stanowiska jako stanowiska 
politycznego, nie ma to nic wspólnego z polityką tylko dużo ze zdrowym rozsądkiem. 
Sieć szpitali, o której słyszało się od 10 lat powinna być przyjęta i w tej sieci powinny 
być dwa szpitale: Zielona Góra i Gorzów Wlkp. Jak marszałek E.Polak będzie chciała 
przekształcać zielonogórski szpital, bo o tym powiedziała, wtedy to samo co mówię tu 
będę mówiła w Zielonej Górze, że to będzie błąd. Daliśmy sobie wmówić bzdurę, że 
spółka to jakiś lek n całe zło. Proszę Radę o przyjęcie takiego stanowiska, które 
pokaże nam zalety tego rozwiązania, które dzisiaj widzimy tylko w tej łatwej gotówce, 
ale wskaże więcej zagrożeń dla funkcjonowania nie tylko szpitala ale przede 
wszystkim dla zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców z 
północnej części woj.lubuskiego.  
Marek Twardowski – dyrektor Woj.Szpitala Zespolonego w Gorzowie Wlkp. – nie 
będę się odnosił do wystąpień demagogicznych, przystąpię do meritum. Staram się 
postępować w swoim życiu mniej politycznie, bardziej merytorycznie. Przyszedłem do 
Gorzowa Wlkp. żeby szpital postawić na nogi i to zrobię. Jest inny sposób niż 



13 
 

przekształcić go w spółkę, pozyskać ustawowe środki, pytałem o to wielu ludzi, 
ekspertów, pytałem o to również gorzowian, z których bardzo wielu pracuje w szpitalu 
w Gorzowie Wlkp. gdyby dzisiaj ktoś położył mi czek na 257mln.zł. chętnie go 
przyjmę i nie przekształcam szpitala w spółkę. Przekształcenie nie jest panaceum na 
wszystko. W przypadku szpitala w Gorzowie Wlkp. jest to bezwzględna konieczność. 
Dlaczego? Obecnie ten dług oscyluje ok.257mln.zł., ponad 38mln.zł. to dług 
wymagalny, 6mln.zl. - co dzisiaj powinienem zapłacić, jeżeli nie grożą różnego 
rodzaju konsekwencje. Najnowsze pismo, które przeczytałem przed przyjściem tutaj to 
Enea jak nie to odcinamy prąd. Miałem już przez Eneę odcinanie prądu 5 lipca, 
przeżyłem, nie wyłączyli też gazu. Czy można pracować w takich warunkach, czy 
szpital jest bezpieczny dla pacjentów, skoro nie wiadomo czy będzie za co kupić leki. 
W pewnym momencie mojej pracy, wkrótce po tym jak przyszedłem do Gorzowa 
Wlkp. 1 czerwca br., trzy hurtownie zablokowały leki m.in.onkologiczne – w 
czwartek, a w sobotę mieli przyjść pacjenci, którzy jeśli by tych leków nie otrzymali to 
wystawiliby twarze do mediów, jak się to często dzieje. I mieliby rację, skoro tych 
leków by nie dostali. W związku z tym musieliśmy robić karkołomne rzeczy żeby 
hurtownie nam te leki odblokowały, abyśmy w ciągu doby zdążyli je sprowadzić. Tak 
pracuje szpital w Gorzowie Wlkp. przyjrzałem się dość dokładnie przez pierwszy 
miesiąc, diagnozując jak funkcjonuje i co należy zrobić żeby funkcjonował lepiej. 
Przez 2 tygodnie z moimi nowymi współpracownikami podejmowałem decyzje i teraz 
też podejmuję. To nie jest przypadek, że przyszedłem 1 czerwca przyszedłem do 
szpitala sam, bez żadnej z zewnątrz towarzyszącej drużyny, bo uważałem, że należy 
się przyjrzeć, zobaczyć co się dzieje, czy da się pracować dokładnie z tymi samymi 
osobami, ale się nie dało. Nie chcę się retrospektywnie odnosić do wszystkiego, bo 
media były na konferencji jak Marszałek była w szpitalu i wcześniej się 
wypowiadałem, a oszczędzając czas nie będę tego powtarzał. Mogę tylko powiedzieć, 
że wiele uchybień, nieprawidłowości, a może jeszcze więcej, co w tej chwili jest 
wnikliwie badane na moją prośbę przez kontrolerów z Urzędu Marszałkowskiego, 
niezależnie od tego jest kontrola NFZ i kontrola NIK. W tej chwili w szpitalu siedzi 9 
kontrolerów. W związku z tym zostałem zmuszony do zmiany swoich zastępców. Ktoś 
tutaj poruszył, że poprzednicy moi mieli mniej zastępców – może i tak, ale efekty tego 
teraz zbieram i muszę sobie z tym poradzić. Może mniej zastępców to lepiej, wiedza 
na temat zarządzania szpitalem jest mniejsza, mniej możliwa do poznania, nie mam 
nic do ukrycia. W związku z tym powołałem nowego dyrektora ds.organizacyjno-
eksploatacyjnych – p.Agnieszkę Jamrowską. Uważam, że osobę, która się rysuje jako 
przyszłościowy świetny fachowiec na tym stanowisku. Powołałem zastępcę 
ds.lecznictwa –p.Jarosława Hajduka, który zna szpital w Gorzowie Wlkp. i to też jest 
jego cenna zaleta. Statut wchodzi w życie 26 lipca br. 27 lipca będzie powołany przeze 
mnie zastępca ds.ekonomicznych. To, że takiego nie było to była katastrofa dla 
szpitala. Nie jestem ekonomistą, nie pozjadałem wszystkich rozumów i uważam, że 
muszę mieć zespół mądrych ludzi, żeby tak dużą jednostką kierować i żeby ją z 
tarapatów wyprowadzić, a nie wprowadzić w kolejne. Tym ludziom muszę ufać, a 
przede wszystkim muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Ten dyrektor, którego 
powołam, nazwiska jeszcze dzisiaj nie wymienię, ma takie kwalifikacje. Będą również 
inne zmiany na stanowiskach kierowniczych i nie będzie ich 121, będzie znacznie 
mniej. Będą połączenia działów, będą reorganizacje, a rozdawnictwa lekką ręką 
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pieniędzy nie będzie. Nieprawidłowości jak powiedziałem jest dużo. Musimy 
przekształcić się szybko, ponieważ praca w takich warunkach jest naprawdę udręką. 
Nie dla mnie, bo nie jestem człowiekiem, który lubi się skarżyć, ale również dla 
wszystkich pracowników szpitala, a przede wszystkim dla pacjentów. Im szybciej się 
przekształcimy, a sprawozdanie do Wojewody napisałem, że wyznaczam sobie 
nieprzekraczalny termin 31 marca 2013r. i proponuję wbrew opiniom, które tutaj były 
głoszone, że będzie to szpital powiatowy, że będą zamykane oddziały, że będzie 
uprawiana działalność tylko bardzo rentowna – dyskutować z tym nie chcę, jak media 
mają pretensje, że zbyt rzadko je odwiedzam, to dlatego, że nie lubię opowiadać co 
będę robił, bo to wszyscy opowiadają. Chcę aby mnie osądzano na podstawie tego co 
już zrobię i wtedy jak już zrobię to pójdę i powiem, że już zrobiłem jak ktoś będzie 
chciał słuchać. W związku z tym zaproponowałem nazwę po przekształceniu w 
spółkę: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.  
A dlaczego z o.o.? Dlatego, że nasi prawnicy, których posiadamy w liczbie 3, orzekli, 
że ten rodzaj jest najbardziej korzystny dla działalności na podstawie kodeksu spółek 
handlowych. Pieniądze – 150mln.zł. – w tej sprawie były prowadzone rozmowy w 
Ministerstwie Zdrowia. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie może napisać 
dzisiaj, bo na jakiej podstawie, że da 10mln.zł., 120mln.zł. albo 150mln. Natomiast 
żyję w państwie prawa, skoro ustawodawca uchwalił ustawę 15 kwietnia 2011r. o 
działalności leczniczej, to tam zapisał o jakie dotacje można się ubiegać. 
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego byli w tej sprawie w Ministerstwie 
Zdrowia, rozmawiali z osobami, które się tym właśnie zajmują. Według wspólnych 
wyliczeń jest to kwota szacowana ok.150mln.zł. - część w postaci umorzeń ponad 
20mln.zł., reszta w gotówce, która wpłynie do organu założycielskiego, czyli 
Marszałka województwa, który przejmuje na siebie zobowiązania szpitala. Co szpital 
zyskuje? Zdejmuje się z niego nie tylko 150mln.zł. pozostanie mu jeszcze 107mln.zł. 
ale to jest tylko teoretycznie, to jest tzw. dług księgowy. Rzeczywisty w gotówce 
oscyluje w granicach ok.83mln.zł. jeśli zdejmie się ze szpitala 150mln.zł. jeszcze są 
83mln.zł. mam dość trudny charakter, sam o tym dobrze wiem i w związku z tym dość 
twardo, ale koncyliacyjnie rozmawiam z Marszałek mówiąc żartobliwie, że gdybym 
szpitala nie przekształcił, to pieniądze te nie wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego. To 
skoro dzięki mojej pracy i mojego zespołu, przekształcimy ten szpital, to zgadzam się 
żeby z tych 120mln.zł. w gotówce, Marszałek zatrzymała 37mln.zł., a nam da tylko 
83mln.zł. Mamy dość w tym kierunku zaawansowane uzgodnienia. Jest szansa i to 
duża, a nie lubię rzucać słów na wiatr, że szpital może wystartować po przekształceniu 
w spółkę z zadłużeniem zero. Jeżeli takie zadłużenie będzie rzeczywiście nie 
potrzebuję wtedy pomocy kogokolwiek. Przy odpowiednim zarzadzaniu tym szpitalem 
i sporym kontraktem, bo w tej chwili wynosi on 181mln.zł. rocznie doskonale sobie 
poradzę. Dużym argumentem w moim rozumowaniu w stosunku do Marszałek 
E.Polak, którą żebyśmy mieli sukces ściśle współpracuję, bo jest właścicielem 
szpitala, organem założycielskim, jest sprawa rozszerzenia zakresu usług w Gorzowie 
Wlkp., bardzo potrzebnych pacjentom. Ostatnio była dość medialna dyskusja na temat 
radioterapii, której brak w Gorzowie Wlkp. cztery możliwości brałem pod uwagę: 
1.podmiot zewnętrzny prywatny, 2.ewentualnie filia ze szpitala marszałkowskiego z 
Zielonej Góry na kilka lat, a potem przejęcie na własność lub odkupienie, 
3.wpuszczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 4.wymyślenie sposobu żeby 
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poradził sobie z tym szpital, miasto Gorzów Wlkp. To zadałem sobie pytanie dlaczego 
wszyscy chcą tak intensywnie pomóc w radioterapii? Sroce spod ogona nie wypadłem, 
świat współczesny oparty jest głównie na zarabianiu pieniędzy, jeżeli chodzi o biznes. 
Jeśli chce wejść firma, która będzie miała 100% właścicielstwa, przecież nie kieruje 
nią wielka miłość do gorzowian, rodem z Holandii tylko chęć, nie zarobienia 
pieniędzy, tylko dużych pieniędzy. Kontrakty za radioterapię są opłacalne, usługi 
przez NFZ są wycenione różnie, ale dla radioterapii akurat dobrze. Z tego tytułu, że w 
Gorzowie Wlkp. jej nie mamy, kilkadziesiąt milionów złotych musi być przekazywane 
za leczenie naszych pacjentów do Szczecina, Poznania bądź do Zielonej Góry przez 
NFZ. W związku z tym jeśli szpital miałby szanse być oddłużony do zera to będę 
innym podmiotem niż teraz, będącą czerwoną latarnią w Polsce, tylko będę miał 
również możliwość pozyskania środków przy wsparciu województwa i sam wybuduję 
radioterapię za kilkadziesiąt milionów, którą można spłacić po kilku latach, a kredyt 
sobie weźmiemy na lat kilkanaście i za parę lat radioterapia tutaj powstanie i będzie 
własnością szpitala w Gorzowie Wlkp., a pieniądze pozyskiwane z leczenia pacjentów 
pójdą na rozwój tego szpitala, a nie w obce bądź całkiem prywatne ręce. Uszczuplenie 
działalności szpitala – uszczupliłem, czyli 1 czerwca jak przyszedłem podjąłem 
decyzję o odtarciu 34 oddziału, czyli wydzielenie pododdziału neurologii z neurologii, 
bo to jest lepiej finansowane jako oddział udarowy, czyli mamy 34 oddziały. To jest 
odpowiedź dla malkontentów, którzy mówią, że szpital ograniczy swoją działalność. 
W tej chwili pracuję firma doradcza z Katowic wyłoniona w prawidłowej procedurze, 
za niewielkie pieniądze, poniżej 14tys.euro, która ma zadanie sporządzić dokument o 
restrukturyzacji, przekształceniu i wizji funkcjonowania spółki, aby przynosiła jak 
największy zysk. Ma czas na to do 31 sierpnia br., dość często przyjeżdżają do nas, 
dzisiaj chociaż na krótko również spotkałem się z Prezesem tej firmy, którą 
sprawdziliśmy, a wybrała ją 3-osobowa komisja powołana przeze mnie, nie 
wpływałem na to jaka firma zostanie wybrana. Czy szpital będzie się rozwijał? 
Malkontenci mówią, że nierentowne oddziały zlikwiduję. Nie jest to możliwe ze 
względu na misję jaką ma szpital. Problem polega na tym, że mam nadzieję, że dożyję 
czasów, kiedy procedury będą tak wycenione przy prawidłowym zarzadzaniu 
szpitalem, że wszystkie będą rentowne. W tej chwili niestety, część procedur nie jest 
wyceniona należycie i w związku z tym pewne oddziały przynoszą prawie wszystkim 
oddziałom w Polsce straty. W naszym szpitalu takich oddziałów jest znacznie więcej. 
Za to zabieramy się systematycznie żeby to zmienić, ale takie oddziały jak np. 
nefrologia, OIOM, choroby wewnętrzne, z reguły mimo prawidłowego zarządzania 
przynoszą straty. Czy to znaczy, że je zlikwidujemy? Oczywiście, że nie, nie jest to 
możliwe. Natomiast inne różnego rodzaju dyscypliny przynoszą zyski i powinny 
przynosić całkiem spore, żeby można było pokryć straty z tych oddziałów plus 
wygenerować zysk dla szpitala. Mamy się bać zysku, że zgodnie z ustawą o 
działalności leczniczej podmiot leczniczy działa w formie przedsiębiorstwa.  Pracując 
w Warszawie, równie palce w to włożyłem aby tak to się nazywało, żeby wszyscy 
rozumieli w Polsce, że szpital też jest przedsiębiorstwem i winien świadcząc usługi dla 
pacjentów przynosić zyski. Cała różnica w stosunku do innych przedsiębiorstw jest 
taka, ze w 100% zyski powinny być przeznaczane na rozwój szpitala. Tylko taka ma 
być różnica. To nie ma być zysków? A kto dołoży na oczekiwany wzrost płac 
pracowników, na zakup nowej aparatury, na pokrycie amortyzacji, na rozbudowę, 
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remonty i przebudowę? Nikt. To trzeba wypracować samemu i jest to możliwe do 
zrobienia. W spółce, która ma powstać nie przewiduję likwidacji jakiegokolwiek z 34 
oddziałów, które w tej chwili są w szpitalu. Patrzymy również perspektywicznie na to 
co w przyszłości można by rozwijać. W tym względzie musimy się posiłkować 
danymi z NFZ-tu, który przez lata nauczył się je dobrze zbierać. To on ma wiedzę 
jakich usług nie ma wystarczającej ilości, w ogóle nie ma w naszym województwie i 
pacjenci wyjeżdżają na zewnątrz. Te usługi trzeba przejąć. Pod tym kątem trzeba 
patrzeć, nie może być tak, że ktoś podejmuje decyzję, że trzeba otworzyć oddział, na 
szczęście nie otworzono go w Gorzowie Wlkp. Miał powstać oddział opieki 
paliatywnej, taka była uchwała rady społecznej z grudnia 2011r. Podjąłem decyzję, że 
nie otworzę takiego oddziału, mam zakład opiekuńczo-leczniczy, współfinansowany 
przez pacjentów i NFZ. To wystarczy, gdyż NFZ na oddział opieki paliatywnej nie 
przewiduje żadnych środków i konkursów. Działy się tu różne rzeczy, nie chcę się do 
tego w tej chwili odnosić, powiem jasno i twardo, że takie rzeczy w przyszłości się nie 
zdarzą, bo to jest, mówiąc po ludzku, zwykła niegospodarność. Czy ważne jest dla 
pacjenta kto jest właścicielem murów, gruntu i sprzętu? A co to pacjenta obchodzi? 
92% praktyk lekarzy rodzinnych w woj.lubuskim jest sprywatyzowanych. 
Kilkadziesiąt praktyk specjalistycznych jest sprywatyzowanych, mówię ściśle pod tym 
hasłem, nieskomercjalizowanych, prawie cała stomatologia, trochę rehabilitacji, 
wszystkie pielęgniarki w szkołach są na kontraktach indywidualnych, czyli jak ktoś 
powiedziałby prywatnych, kto coś za coś płaci. To samo dotyczy szpitala, 
najważniejsze jest aby niezależnie od formy własności kontrakt był należyty i za te 
usługi, które są świadczone pacjentom ktoś zapłacił. A czy to będzie mur państwowy, 
czy spółki, czy prywatny, czy jakiejś spółki nie ma dla pacjenta żadnego znaczenia. 
Wchodząc do placówki ochrony zdrowia, oczekując pomocy, pacjenci nie zwracają na 
to uwagi, jeżeli gdziekolwiek jest napisane czyja to jest własność. Jest kontrakt z NFZ, 
należy nam się bezpłatnie i takiego świadczenia się domagają. Takie świadczenie 
muszą otrzymać, a na pewno otrzymają takie świadczenie w szpitalu w Gorzowie 
Wlkp., którym mam przyjemność kierować. Do mediów chodzę rzadko jak już 
mówiłem i proszę ich o zrozumienie, bo pracy mam dość sporo, chyba jestem 
pierwszym dyrektorem, który nie wychodzi o 15.00. Jest może trochę złośliwości w 
tym co mówię, ale taki mam zwyczaj pracowania. Sądzę, że wspólnie z zespołem i 
ludźmi, których dodatkowo powołam w innych działach, postawimy szpital na nogi, 
gdyż on ma wszelkie możliwości żeby będąc największym w województwie być 
najlepszym w województwie. Kontrakt jeżeli udałoby się jeszcze zwiększyć w 
przyszłym roku i jeżeli szpital by się przekształciło, to pozwoli żebyśmy sobie 
poradzili z nowymi zadaniami.  
Elżbieta Kasprzak – było szereg uwag do działań, które podejmowane są w ostatnim 
czasie przez samorząd woj.lubuskiego. Radny M.Surmacz zwrócił uwagę – 
prywatyzacja – chcę podkreślić, to nie jest prywatyzacja, to o czym teraz mówimy i co 
będziemy czynić w najbliższym czasie w zakresie szpitala w Gorzowie Wlkp. to jest 
komercjalizacja, 100% udziałowcem będzie samorząd województwa, a więc żaden 
podmiot zewnętrzny nie będzie miał tutaj prawa głosu. I to samorząd województwa, 
jako zgromadzenie wspólników, będzie wyrażało zgodę lub nie na pewne działania 
Prezesa spółki. Mając na uwadze, że to jest komercjalizacja, nadal samorząd 
województwa będzie odpowiadał za funkcjonowanie tego szpitala. Mówiąc o 
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dostępności do świadczeń zdrowotnych, jako organizatorzy odpowiedzialni za 
zapewnienie opieki – to zapewniamy. Natomiast dostępność w dużej mierze zależy od 
NFZ, od wysokości kontraktów, a na to samorząd województwa nie ma wpływu. To 
już jest po stronie płatnika. W innych województwach funkcjonują szpitale kliniczne, 
w naszym województwie nie ma szpitala klinicznego. Szpital w Gorzowie Wlkp., 
szpital w Zielonej Górze to szpitale kliniczne. Mówimy wielospecjalistyczne, tak ale 
to są szpitale, które wykonują procedury wysokospecjalistyczne, wykonywane na 
poziomie klinik. Powinniśmy te szpitale brać też pod kątem szpitali klinicznych, 
wysokospecjalistycznych. Radny S.Pieńkowski – gwarancja 150mln.zł. – jest ta 
gwarancja, tą gwarancję daje nam ustawa o działalności leczniczej. Art.197 ustawy 
mówi wyraźnie z czego możemy skorzystać: umorzenie, obowiązek publiczno-prawny 
i zobowiązania znane na dzień 31 grudzień 2009r. Ta kwota wynika właśnie z 
wyliczenia gwarancji wskazanych w art.197 ustawy o działalności leczniczej, środków 
publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Owszem ta kwota może ulec zmianie, bo 
następny artykuł ustawy mówi, że „samorząd województwa przejmuje zobowiązania 
dzień przed przekształceniem.” Ten dzień przed przekształceniem będzie dniem przed 
wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Spółek i wtedy może się okazać, to pewne, 
bo czynności finansowe szpital podejmuje. Nie ulegnie zwiększeniu ta kwota, bo 
zobowiązania na 31 grudzień 2009r. są nam już znane i one nie ulegną zwiększeniu. 
Mogą ulec zmniejszeniu ale zależy od tego na ile życzliwie podejdą wierzyciele i będą 
jeszcze chcieli poczekać. A wiemy że dzisiaj dyrektor cały czas za plecami czuje 
oddech komornika i innych wierzycieli. Jest to gwarancja wynikająca z ustawy i przy 
podjęciu decyzji, że przekształcamy szpital w spółkę prawa handlowego gdzie 100% 
udziałowcem jest samorząd województwa. Te środki zgodnie z ustawą dostaniemy. 
Gdyby była mniejsza kwota znana na 31 grudnia 2009r. to wówczas mówilibyśmy o 
kwocie ok.10mln.zł. ale jest to kwota, którą wykazaliśmy w uzasadnieniu do 
stanowiska, jaka jest na umorzenia i w pozostałej formie dotacji jakie dostaniemy na 
pokrycie pożyczki i kredytu. W zakresie pożyczki samorząd województwa ma wpływ, 
bo już dokonaliśmy prolongaty, miał szpital spłacić 5mln.zł. na dzień 31 czerwca br. 
Wyraziliśmy zgodę na przełożenie spłaty na okres późniejszy. Następny termy spłaty 
kolejnej raty 5mln.zł. przypada na listopad br. Jeżeli dyrektor wystąpi, a 
przypuszczam, że wystąpi do samorządu, również wyrazimy zgodę na spłatę w okresie 
późniejszym, gdyż tą kwotę możemy uzyskać z budżetu państwa. Natomiast na 
pożyczkę z Raiffeisen Banku nie mamy wpływu i tutaj im później przekształcimy 
szpital, tym mniejsza będzie kwota pozyskana. Kwota kredytu to kwota do uzyskania 
do pokrycia z budżetu państwa. Im później będzie decyzja, tym większa będzie to 
kwota, bo szpital musi spłacać do Banku raty. Tak dzieje się też u innych wierzycieli. 
Jest to gwarantowane ustawą w jakiej kwocie możemy dostać. Radny J.Wierchowicz 
pytał odnośnie spotkań Marszałek z wiceministrem M.Haberem, z wiceministrem 
A.Spolińskim – tak, Marszałek była 2-krotnie w Ministerstwie w sprawie szpitala w 
Gorzowie Wlkp., co zrobić, jak zrobić żeby szpital funkcjonował i aby mógł 
normalnie funkcjonować, a nie zastanawiać się komu zapłacić, czy zastanawiać się czy 
krew do szpitala przywiozą czy nie i czy będzie za co leczyć. Po tych spotkaniach 
mają gwarancję w wyniku rozmów, wystąpiono jeszcze do Ministerstwa pisemnie o 
potwierdzenie, czy faktycznie, jeśli szpital ma takie zobowiązania, konkretnie 
wskazaliśmy te kwoty, możemy skorzystać? W dniu 30 kwietnia br. uzyskaliśmy 
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pismo z Ministerstwa Zdrowia potwierdzające, że tak, te kwoty jednoznacznie wpisują 
się w możliwość uzyskania dotacji i umorzenia. Spotkania odbywały się tylko i 
wyłącznie w zakresie możliwości funkcjonowania szpitala, były bardzo konstruktywne 
i istotne dla przyszłości szpitala. Poziom wynagradzania, infrastruktura zatrudnienia, 
udzielanie świadczeń – to wszystko będzie zawarte w programie naprawczym, nad 
tym teraz pracujemy, ale na pewno struktura nie będzie zawężona. Możemy myśleć 
tylko i wyłącznie o rozwoju, rozszerzeniu działalności. Te oddziały, które funkcjonują 
będą funkcjonowały dalej. Radny S.Pieńkowski pytał o WOMP-y – to nie budynki są 
podstawą do podjęcia decyzji o połączeniu WOMP-ów. To było wiele sytuacji, które 
miały miejsce wcześniej, a które kolejno wskazywały, że należy już podjąć jakąś 
decyzję. Od ubr. permanentnie trwa procedura rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora 
WOMP w Gorzowie Wlkp. Był jeden konkurs, drugi, potem z uwagi na to, że nie 
można było rozstrzygnąć konkursu zarząd województwa podjął decyzję o powołaniu 
na dyrektora p.A.Zeler-Marcjan, Pani zrezygnowała po miesiącu, obecnie jesteśmy w 
trakcie procedury gdyż ustawodawca określił, że w ciągu 2 miesięcy należy ogłosić 
konkurs. Ogłosiliśmy, jesteśmy w trakcie procedury konkursowej. Ale czy nam się 
ktoś zgłosi? Ustawa o służbie medycyny pracy mówi jednoznacznie, dyrektorem 
ośrodka medycyny pracy może być osoba z II stopniem specjalizacji z medycyny 
pracy lub medycyny przemysłowej, zobaczymy jakie będą rozstrzygnięcia, ale nie 
możemy czekać bezczynnie, bo trwa to dość długo i w związku z tym podjęliśmy 
decyzję – podjęta jest uchwała, która w chwili obecnej jest wysłana do konsultacji 
społecznej: do związków zawodowych, do rad społecznych celem zaopiniowania 
uchwały o połączeniu. Można przytoczyć szereg innych argumentów, bo to nie tylko 
budynki, nie tylko brak dyrektora. To są wykazane oszczędności, owszem mała kwota, 
bo tak naprawdę tylko łączymy, nie robimy dużej rewolucji. Łączymy dwie jednostki, 
które będą funkcjonowały jako jeden ośrodek medycyny pracy, ale tutaj w Gorzowie 
Wlkp. ta sama struktura świadczeń, w tym samym budynku, więc nie mogą to być 
większe oszczędności. Nie robimy tylko i wyłącznie dla oszczędności, robimy to dla 
zapewnienia udzielania świadczeń, bo do tego zobowiązuje nas ustawa o służbie 
medycyny pracy, a ustawa mówi jednoznacznie, że samorząd województwa jest 
zobowiązany do powołania i utrzymania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. 
Ustawa mówi o jednym, ni e mówi o kilku, ale tutaj utrzymujemy i chcemy żeby to 
funkcjonowało, ale że to będzie filia? Ważne żeby przedsiębiorstwa mogły mieć 
zabezpieczone te badania, bo to nie są świadczenia finansowane przez NFZ, tutaj 
przedsiębiorstwa mają zapewnione, że mogą skorzystać z tych usług WOMP w 
Gorzowie Wlkp. na ul.Fabrycznej. Są inne jeszcze przesłanki wynikające z kontroli 
przeprowadzonej w 2011r., przesłanki wynikające ze szczegółowych informacji, które 
pozyskałam zapytując się dyrektorów obu ośrodków medycyny pracy. Zapytałam oba 
podmioty o strukturę udzielanych świadczeń o ilość udzielanych świadczeń, o średni 
koszt jednostkowy udzielanych świadczeń w poszczególnych poradniach i wyszły 
diametralne różnice. Też zapytałam o wynagrodzenia z pochodnymi, jest to jednostka 
budżetowa, gdzie utrzymujemy w całości, przekazujemy środki i z naszych środków 
jednostka funkcjonuje. Wyszły drastyczne różnice, nie będę mówić szczegółowo o 
wynagrodzeniach, ale na jednym stanowisku w WOMP-ie w Zielonej Górze jest 
3.400zł., a w Gorzowie Wlkp. na analogicznym stanowisku 4.500zł.; inne stanowiska 
2800zl. – Zielona Góra, analogiczne w Gorzowie Wlkp. – 3800zł., co w skali roku 
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daje już setki tysięcy. W uzasadnieniu mamy podane wynagrodzenia w Gorzowie 
Wlkp., temat był też poruszany na sesji sejmiku, że Gorzów Wlkp. jest tańszy od 
Zielonej Góry – nie, wynagrodzenia w Gorzowie Wlkp. to 2mln.zł. wraz z 
pochodnymi, a Zielona Góra 3,1mln.zł., ale w przeliczeniu na etaty, średnio/rocznie  
1 etat samorząd województwa kosztuje w Zielonej Górze 61tys.zł., gdzie w Gorzowie 
Wlkp. – 66tys.zł. To jest 5tys.zł. razy kilka etatów, to już są setki tysięcy. Można tak 
mnożyć setki przykładów, ale nie to jest istotne, istotne jest to, że utrzymujemy 
świadczenia w tym samym miejscu, na tym samym poziomie i dalej będzie 
funkcjonował WOMP. Radny S.Pieńkowski mówi, że nie ma konsultanta – jest 
konsultant wojewódzki w zakresie medycyny pracy. Jest to istotna funkcja, ale nie 
konsultanta, jest to decyzja organu założycielskiego, który łączy jednostki i decyzja 
dotyczy połączenia dwóch podmiotów, gdzie filią będzie Gorzów Wlkp., a siedziba 
dyrekcji będzie w Zielonej Górze. Radny J.Kaczanowski zwrócił uwagę, że jest to 
propozycja przekształcenia szpitala w spółkę nieadekwatna, gdzie w tym wszystkim 
jest pacjent – najlepiej zasłaniać się pacjentem, ale tak naprawdę to pacjent, czyli 
świadczeniobiorca, szpital czyli świadczeniodawca i my wszyscy, czyli organizatorzy 
systemu ochrony zdrowia, jesteśmy uczestnikami tego systemu i wszyscy kiedyś 
będziemy pacjentami. Jest to jedyna możliwa droga rozwoju i utrzymania szpitala w 
takiej formie, a może na jeszcze lepszym poziomie. Nie ma innej możliwości, jeśli jest 
jakaś propozycja to proszę, przedstawić odniesiemy się, ale w chwili obecnej ustawa 
jednoznacznie mówi, albo pokrywamy dług – pokryjemy, ale zobowiązania zostają, a 
nie o to chodzi o kosmetyczny ruch, chodzi o zapewnienie ciągłości świadczeń. Przy 
przekształceniu szpitala w spółkę, przy oddłużeniu tej jednostki, szpital może myśleć o 
rozwoju, a nie o tym czy gaz będzie wyłączony czy nie. Jest to jak najbardziej 
odpowiedzialne stanowiska i w tym wszystkim wspiera nas ustawa, gdzie zgodnie z 
ustawą możemy poczynić te działania i uzyskać środki, o których mówiłam wcześniej, 
w granicach 150mln.zł. Radny J.Kaczanowski poruszył sprawę WOMP, wcześniej 
było też pismo radnego, więc odpowiedzieliśmy pisemnie. Uszczegółowię tylko, że to 
jest konsolidacja, łączenie, tu są tylko malutkie dwa podmioty w Gorzowie Wlkp. i 
Zielonej Górze. W skali kraju konsolidacja czyniona jest nawet na poziomie szpitali 
wojewódzkich, po 2, 3 szpitale – takie są decyzje o konsolidacji. Dzisiaj gdy jest za 
mało pieniędzy w budżecie to racjonalizacja jest podstawowym elementem 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Powiedziałam, że jest za mało pieniędzy w 
systemie, ale możemy się zastanowić czy jest za mało, proszę powiedzieć czy jest za 
mało pieniędzy w systemie? Dzisiaj tak jednoznacznie nie powiem ponieważ widząc 
jak nieszczelny jest system jak z NFZ wypływają środki niesłusznie, to trudno 
powiedzieć czy jest za mało pieniędzy. Może te środki wystarczyłyby właśnie na 
radioterapię dla Gorzowa Wlkp. Czy jest pieniędzy za dużo - też nie możemy 
powiedzieć, bo każdy pacjent nie czekałby w kolejce tylko uzyskałby świadczenie bez 
problemu, bo takie byłyby kontrakty. Czy jest w sam raz – też nie, bo szpitale nie 
byłyby zadłużone. Szpital otrzymałby za wszystkie usługi środki i nie byłoby długu. Z 
pewnością są to trudno wypracowane pieniądze, są to środki, o których musimy 
myśleć jak je racjonalnie wykorzystać, zapewniając dostęp do świadczeń medycznych 
w Gorzowie Wlkp. i woj.lubuskim. Podkreślam, nie ma klinik, to są szpitale kliniczne. 
Są to instytucje wysoko specjalistyczne, najważniejsze dla naszego województwa. 
Radny R.Jałowy mówił o braku nadzoru – nie ma braku nadzoru, były kontrole i 
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zgodnie z ustawą o samorządzie województwa jesteśmy zobowiązani do prowadzenia 
kontroli w jednostkach, takie kontrole są przeprowadzane i te nieprawidłowości, nie 
chcę już wnikać w szczegóły, były w WOMP i w szpitalu w Gorzowie i stąd też nie 
widząc, że jest lepiej, że coś się poprawia nie możemy dłużej czekać, że będzie 
większy dług, albo, że WOMP w Gorzowie Wlkp. nie będzie zarządzany przez 
kolejny rok, bo nie będziemy mieli dyrektora. Nie zgadzam się, że nie było nadzoru. 
W sprawie pogotowia w Gorzowie Wlkp. nie są podejmowane żadne czynności, 
samorząd województwa działa transparentnie, na wszystkich sesjach sejmiku są 
przedstawiane sytuacje o sytuacji finansowej naszych podmiotów i informacje co do 
planowanych działań. Stąd też stanowisko w sprawie połączenia WOMP-u w 
Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, odnośnie połączenia pogotowia w Zielonej Górze 
ze szpitalem w Zielonej Górze, odnośnie połączenie 105 szpital i przekształcenia 
szpitala w Gorzowie Wlkp. To działania na najbliższe miesiące. Innych działań 
reorganizacyjnych nie podejmujemy i nie przewidujemy. Prosił Pan aby wskazać inny 
szpital, który został sprywatyzowany – podkreślam to nie jest prywatyzacja, to jest 
komercjalizacja. Pokazać jednostkę wojewódzką – mamy taką, w województwie 
przekształcone są owszem powiatowe szpitale i wiadomo jaka to jest sieć, ale jest 
szpital w Torzymiu, którego organem założycielskim jest samorząd województwa, 
który został przekształcony W 2010r. w spółkę prawa handlowego, który do dnia 
dzisiejszego, funkcjonuje, nie przynosi straty, 2011r. zamknął się zyskiem 374tys.zl. 
Jest to przykład na terenie naszego województwa. Przytoczył Pan cytat, gdzie 
przekształcono szpital w spółkę i został wyłączony z ostrych dyżurów. Ostre dyżury 
funkcjonowały jeszcze przed 1999r. przed wdrożeniem systemu ochrony zdrowia, w 
miastach gdzie było kilka szpitali był podział, który szpital pełni ostre dyżury. Od 
1999r. nie ma czegoś takiego jak ostre dyżury, każdy szpital realizuje świadczenia 
zgodnie z zawarta umową z NFZ i jeśli ktoś odmówi NFZ ma na to metody, kontrole i 
kary dla poszczególnych jednostek. Nie powiedziałabym, że to jest dobry przykład. 
Radny P.Leszczyński – co da przekształcenie szpitala w spółkę – odpowiedział już 
dyr.Twardowski, przede wszystkim będzie oddłużony, będzie myślał jak zabezpieczyć 
pacjentom usługi i tak żeby pacjenci czuli się bezpiecznie w naszym szpitalu, a nie 
dyrektor będzie się martwił czy będzie wyłączony gaz, bądź prąd. Argumenty 
dyrektora tutaj są jak najbardziej zasadne, a szczegóły będą w programie naprawczym. 
Na jakim etapie jest eurokopter – w Strategii rozwoju woj.lubuskiego jest ujęte, dalsze 
działania należy czynić, sporo jest po stronie lotniczego pogotowia ratunkowego, 
samorządu województwa i innych instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie. 
Jest to dłuższa perspektywa, nie można mówić o miesiącu czy dwóch, że coś 
powstanie i stworzymy w naszym województwie. Pan Sf.Sejwa zwrócił uwagę 
odnośnie opinii – każda opinia, stanowisko jest dla nas ważne i na pewno będzie 
rozważana szczegółowo, natomiast zgodnie z ustawą zwróciliśmy się o opinie do rad 
społecznych jednostek, które są przekształcane, do związków zawodowych 
uprawnionych do zajmowania stanowisk wobec pracodawcy w sprawach dotyczących 
zbiorowych interesów i spraw pracowniczych oraz organizacji związkowych 
reprezentowanych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o trójstronnej komisji ds. 
społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogów społecznych. Są to 
organizacje, do których ustawowo musi się zwrócić o opinię. Aczkolwiek każda opinia 
jest dla nas ważna i za wszystkie bardzo dziękuję. Poseł E.Rafalska mówiła o tych 
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150mln.zł. – ustawodawca określił na co możemy dostać dotacje lub umorzenie, pod 
to się mniej więcej wpisujemy. Tutaj słusznie Pani wskazała: może ten wskaźnik 
pokryć lub przejąć samorząd województwa. Nie jest powiedziane, że szpital musi 
wziąć do 0,5, bo w Gorzowie Wlkp. wskaźnik wychodzi na poziomie 1,2, a powyżej 
0,5 przejmie samorząd województwa. Samorząd może przejąć całość zobowiązania i 
takie prace w chwili obecnej są czynione, konsultacje analizy są czynione, przed 
przekształceniem, przed postawieniem uchwały na Sejmiku, poinformujemy w jakiej 
wysokości i czy wszystkie będą przejęte przez samorząd. W chwili obecnej trwają 
wyliczenia i zmierzamy w kierunku by spółka wystartowała z zerowym zadłużeniem. 
Nie może mieć kapitału ujemnego i wszystkie prace są w tym kierunku prowadzone.  
Elżbiet Rafalska – będę się upierać co do tego, że ustawa nie daje nam gwarancji tej 
dotacji. Rozumiem, że możecie mieć zapewnienie, deklaracje – z tym się zgodzę i to 
może być nawet 160mln.zł., tylko proszę nie powielać i mówić nagminnie, robi to 
także Pani Marszałek, że z mocy ustawy jest zagwarantowane oddłużenie zobowiązań 
cywilno-prawnych. Nie, rezerwa celowa budżetu państwa na program oddłużeniowy 
na 2 lata wynosi 1,4mld.zł., natomiast zobowiązania wynoszą 10,5mld.zł. Rozumiem, 
że kto pierwszy ten lepszy i możecie to dostać, tego nie kwestionuję, tylko proszę nie 
mówić, że z mocy samej ustawy każdy szpital w Polsce, który się przekształci ma 
zagwarantowane pokrycie tych zobowiązań. Korzystając z okazji muszę odnieść się do 
rzeczy, która obok tego przekształcenia jest, ale dotyczy tzw. zjawiska patologii, które 
się odbywało ostatnio w naszym gorzowskim szpitalu. Mówiła o tym Pani Marszałek, 
nie będę wchodziła w szczegóły tylko zadam pytanie: gdzie był Urząd Marszałkowski, 
jak z obowiązku sprawowania nadzoru wywiązywał się Urząd Marszałkowski, który 
dzisiaj próbuje mówić, że to olbrzymia skala nieprawidłowości, te przerosty 
zatrudnienia, to wina dyr.A.Szmita i to nie jest żadna odpowiedzialność samorządu 
województwa? Przez tego typu spychanie odpowiedzialności jesteśmy dzisiaj w tym 
miejscu, że nie mamy żadnej drogi wyjścia i jak słusznie mówił dyr.Twadowski, że 
jakby miał czek na 257mln.zł. to chętnie pokieruje placówką publiczną. 
Dyr.Twardowski precyzyjnie mówił o tym, że możemy skorzystać z tych pieniędzy, że 
mogą być rozmowy w Ministerstwie, mogą być deklaracje, ale decyzji finansowej nie 
mamy, bo Min.Rostowski i tak drży co się wydarzy w Grecji, Hiszpanii i nie wiadomo 
czy nie będzie nowelizacji budżetu państwa.  
Mirosława Winnicka – radna Sejmiku woj.lubuskiego – temat WOMP-u szczegółowo 
omawiałam na Komisji Budżetu na Sejmiku, ale dyr.Kasprzak tak ukierunkowała 
informacje na temat WOMP-u, że uważam, iż bardzo mocno zniekształciła pewne 
dane i jestem zmuszona to sprostować. Biorąc pod uwagę, że mamy 2 dobrze 
działające ośrodki i tak powinno pozostać. Skoro decyzje zarządu województwa 
tłumaczycie rachunkiem ekonomicznym nie można się z tym zgodzić, bo to są jakieś 
wirtualne oszczędności. Powtórzę jakie punkty artykułowałam na posiedzeniu 
Sejmiku. Biorąc pod uwagę warunki techniczne, lokalowe, nowoczesny sprzęt i to, że 
ośrodek w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje bez zarzutu, od strony świadczonych usług i 
jakiegoś wyciągania ręki po pomoc. Na moje zapytanie na temat struktury zatrudnienia 
w WOMP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, otrzymałam odpowiedź, że struktura 
jest podobna. Jednak koszty pracownicze samej administracji, różnica jest 200tys.zł., 
jeżeli bierzemy pod uwagę, że struktura jest analogiczna i wśród wydatków na 
wynagrodzenie i pochodne, i część przypadającą na pracownika administracji 
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wynosiła w Gorzowie Wlkp. 488tys.zł., zaś w Zielonej Górze 691tys.zł.,czyli 
200tys.zł. więcej. Sugerowałam, że albo pracownicy w Zielonej Górze za dużo 
zarabiają, albo najwyraźniej jest przerost zatrudnienia. Zarząd województwa ze 
swojego budżetu na działalność WOMP w Gorzowie Wlkp. daje 1,9mln.zł. i dalej 
biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia i ilość świadczeń, które WOMP wykonuje – 
Zielona Góra otrzymuje 2-krotnie więcej. Dalej biorąc pod uwagę to co dzisiaj 
przedstawiono i co dzisiaj Pani mówił to tak wygląda, że rzeczywiście brak nadzoru, 
ale to jest to jakiś wirtualnie stworzony obraz, z którym nie można się zgodzić. Biorąc 
pod uwagę to co samorząd proponuje, że w ramach oszczędności wirtualnych, bo 
likwidując dyrekcję w WOMP w Gorzowie Wlkp. i tak będzie trzeba zatrudnić 
np.kierownika (nie wiem jak będziemy go nazywać) filii – to też są koszty, czyli z tej 
kwoty, którą nam przedstawiano ok.500tys.zł. z tytułu oszczędności na redukcji 
zatrudnienia administracji w Gorzowie Wlkp. – dojdą koszty kierownika, koszty 
administracyjne, bo ktoś będzie musiał robić zestawienia, raporty i inne rzeczy, 
tłumaczenie tego racjonalizacją zakupów, że jedna osoba w Zielonej Górze będzie 
decydowała i dokonywała zakupów na dwa ośrodki – wykazujecie tutaj oszczędności 
na poziomie 2%, z całym szacunkiem ale łączy się jednostki czy obiekty jeśli coś źle 
funkcjonuje. Jedynym problemem jest rzeczywiście to, że na ten moment nie zgłosił 
się nikt z II stopniem specjalizacji do konkursu, ale tonie oznacza, że to jest główny 
powód połączenia dwóch dobrze działających ośrodków. Brak jest tutaj przede 
wszystkim obiektywnych i merytorycznych uzasadnień. Trzeba to powiedzieć jasno, 
że jest to decyzja czysto polityczna. Była tylko uchwała intencyjna i radni z północy 
województwa się z tym nie zgadzaliśmy, ale oczywiście arytmetyka jest jaka jest i 
większość jest jaka jest i zawsze przegrywamy w głosowaniu, ale nas nie 
przekonaliście, nawet tu dzisiaj dyr.Kasprzak nie powiedziała tego, o co również 
pytałam w Zielonej Górze. W związku z powyższym dalej apeluje dwa dobrze 
działające ośrodki powinny pozostać, bo w tej formie, biorąc takie górnolotne hasła: 
zrównoważonego rozwoju woj.lubuskiego, tym bardziej jest to uzasadnione. Tutaj nie 
ma żadnych rachunków ekonomicznych przemawiających za włączeniem ośrodka 
WOMP w Gorzowie jako filię Zielonej Góry. Przedstawiane nam zestawienia mówią 
same za siebie: własny budynek, WOMP w Gorzowie Wlkp. posiada pracownie 
psychotechniczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, tego nie posiada ośrodek w 
Zielonej Górze, wszystkie gabinety mają swój nowoczesny sprzęt, jako jedyny na 
północy województwa WOMP ma możliwość przeprowadzania badań w kierunku 
chorób tropikalnych, tu się prowadzi rehabilitację osób w ramach patologii 
zawodowej. Są to bardzo ważne rzeczy i nie wyobrażam sobie, że pod przykrywką 
wirtualnych oszczędności, pani nie odpowiedziała jakie będą koszty zatrudnienia 
personelu, który będzie zamiast dzisiejszej dyrekcji, czyli będzie funkcjonował w 
formie filii, jakie koszty będą związane z zatrudnieniem osoby nadzorującej czy 
koordynatora.  
Bogusław Andrzejczak – radny Sejmiku woj.lubuskiego – kontynuując myśl 
przedstawioną wcześniej przez p.M.Winnicką, to powiem, ze dużo dyr.E.Kasprzak 
mówiła o tej konsultacji społecznej, która będzie się mocą podjętej uchwały 
intencyjnej odbywała, związki zawodowe i rady społeczne, może to zabrzmi trochę 
nieładnie, ale mówiłem o tym publicznie na Sejmiku, moim zdaniem jest to 
przynajmniej w części przesądzone, ponieważ dyr.Kasprzak jest jednocześnie 
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Przewodnicząca rady społecznej gorzowskiego WOMP-u, więc co do tej bezstronności 
tej konsultacji społecznej pozwolę sobie mieć sporo wątpliwości. O szpitalu w 
mediach wiele mówiliśmy i m.in. tez byłem częstym gościem lokalnych mediów i nie 
chciałbym się powtarzać. Przewodniczący J.Kaczanowski apelował do radnych 
Sejmiku aby baczniej się przyglądali i aby w tej sprawie podejmowali decyzje. 
Wiadomo, że mocą demokracji wygrywa ten kto ma większość, przypomnę, że w 
ostatnim głosowaniu nad stanowiskiem odnoszącym się do woli przekształcenia 
szpitala gorzowskiego w spółkę kapitałową daleko tej jednomyślności nie było, 
bowiem 15 osób to stanowisko poparło, natomiast 13 osób tego stanowiska nie 
poparło, a więc tej jednomyślności nie było i jak się domyślam, a byłem głównym 
orędownikiem tego akurat apelu o podjęciu tego stanowiska nie popierać, był fakt, że 
nie mamy żadnej informacji, jak wielokrotnie zwrócono na to dzisiaj uwagę, o tym jak 
będzie szpital po przekształceniu funkcjonował, wszystkie aspekty związane z 
organizacją, zatrudnieniem, związane z zakresem lecznictwa, poradniami i 
nieruchomościami. Dzisiaj wiemy jaki jest stan wyjściowy, a tym bardziej będziemy 
wiedzieli w marcu 2013r, do przekształcenia szpitala w spółkę, natomiast nie mamy 
dzisiaj pojęcia o tym jaki on będzie. Mieliśmy spotkanie z dyr.M.Twadowskim, który 
m.in. jeszcze przed podjęciem stanowiska, jednoznacznie stwierdził, że wywołał mocą 
przetargu firmę konsultingową, które wespół z załogą szpitala i dyr.Twardowskim 
jako Przewodniczącym tejże kapituły, będzie dążyła do opracowania koncepcji 
przekształcenia szpitala i w konsekwencji pokazania również jego modelu po tym 
przekształceniu. Głównym argumentem Marszałek do podjęcia stanowiska był fakt, że 
trzeba przystąpić do programu, do realizacji planu programu naprawczego, do jego 
opracowania, stąd potrzebne jest stanowisko. Moje zdanie jest zupełnie odmienne, 
jeśli dyr.Twardowski mógł przetarg wywołać przed podjęciem stanowiska i nic mu nie 
przeszkadzało aby program naprawczy formułować, to do czego w takim razie jest 
stanowisko? Być może do wywołania tego aby ta dzisiejsza dyskusja na forum Rady 
się odbywała. Reasumując, chcielibyśmy jako radni świadomie podejmować decyzję o 
tym przekształceniu i chcielibyśmy wiedzieć do czego moglibyśmy czy musieli dążyć, 
jeśli nas kwestia finansowa do tego przymusi. Nie dziwię się głosom radnych i 
Prezydenta również, że dzisiaj jest trudno podjąć stanowisko w sprawie, skoro tak 
naprawdę nie wiemy do czego dążymy, prócz tego, że będziemy mieli przekształcony 
szpital w spółkę kapitałową i nie będzie dla niego odwrotu do działalności publicznej. 
Marek Surmacz – z tej trybuny padały już różne określenia na temat sceptyków, 
malkontentów, oszołomów, pamiętamy przez wiele lat przestrzegaliśmy 
niejednokrotnie przed różnymi decyzjami w skutkach potem, łatwych do 
przewidzenia, ale większość oczywiście podejmowała decyzje, tamtych decydentów 
już wielu nie ma, wielu popadło w tarapaty osobiste, ale i prawne, a to wszystko było 
łatwe do przewidzenia. Dlatego to nie jest złe wieszczenie, to są pytania o to czy 
rzeczywiście jesteśmy przygotowani do tego żeby ten szpital aby przekształcać. 
Dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego mówi to nie jest prywatyzacja. To docelowo 
będzie prywatyzacja, reguły jakim zostanie poddany ten szpital jako jednostka, 
docelowo są charakterystyczne wg.kodeksu spółek handlowych jak w prywatnym 
przedsiębiorstwie. Proszę niech ktoś powie, że jak wynik ekonomiczny będzie 
zagrożony, że nie nastąpi następny krok spółki i nie będzie zachowywała się stricte jak 
prywatny podmiot gospodarczy. To, że na użytek tego postępowania politycy przyjęli 
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prawo, które nazywają komercjalizacją. Komercjalizację też przeżyliśmy. Pamiętamy 
różnice między komercyjnym sklepem, a prywatnym, gdzie komercyjny był pełny a w 
publicznym były nagie haki. Tu będzie sytuacja, w której może się zdarzyć tak, że jeśli 
ktoś prywatnie zechce zapłacić będzie miał dostępne świadczenia zdrowotne, a kto 
będzie chciał czekać w kolejce do publicznego funduszu będzie czekał tak jak dzisiaj, 
pół roku, rok, na niektóre procedury 1,5 roku. Jesteśmy przeciwni temu aby rozróżniać 
ludzi ze względu na stan posiadania. Zdrowiem nie można handlować, a szef spółki 
zmuszony okolicznościami w przyszłości będzie musiał podejmować z mocy prawa, 
decyzje uzasadnione wyłącznie ekonomią. Pacjenta już w tym momencie nie będzie. 
Demagogią jest właśnie to, że mówicie: „dla dobra pacjenta”. To nie jest dla dobra 
pacjenta. Dlatego, że PO, Rząd z PSL-em, koalicjantem, podjął polityczną decyzję, w 
większości parlamentarnej uchwalił prawo, ustanowił prawo dostępu do funduszy 
publicznych na restrukturyzacje w określonym kierunku. To jest polityka. Dlaczego w 
tej samej czystej polityce nie ma tego o czym mówił dyr.M.Twardowski, że on 
chciałby dzisiaj dostać z budżetu 260mln.zł. i mieć prawo startu od zera. Takiej 
polityki Rząd PO takiej propozycji nie przedstawiał, ustanowił zupełnie inne podstawy 
prawne do funkcjonowania. Teraz chyba trochę propagandowo, dyr.Twardowski 
organizuje konferencję prasową, mówi o rzekomych patologiach w tym szpitalu, ale to 
przecież Marszałek E.Polak sprawowała od 4 lat bezpośredni nadzór merytoryczny 
nad funkcjonowaniem służby zdrowia w woj.lubuskim. Pierwsze czego bym się 
spodziewał po wykryciu tych patologii to jej dymisji. Nie słyszę takiego zachowania, 
to jest nie honorowe zachowanie, bo jeśli ktoś podejmuje decyzje i rzuca kontrole żeby 
podjąć ruchy propagandowe, rzucić na żer mediom informację o tym, że jakiś tam 
dyrektor jeden czy drugi kierownik podejmował decyzje personalne, to spowodowało 
nadmierne wydatki. To gdzie jest p.E.Polak, pierwsza powinna głowę położyć pod 
topór w tej sytuacji. Na tym polega demokracja. Nie ma tej odpowiedzialności z PO. 
Dyrektor raczyła wspomnieć, że to jest jedyna droga. Różnica między nami jest taka, 
że Pani jest urzędnikiem administracji, a ja urzędnikiem i dla Pani to jest jedyna droga, 
dla mnie to nie jest jedyna droga. Dla mnie jest to tylko kwestia podejścia, zmiany 
polityki i są jeszcze inne drogi postępowania. Parlamentarzyści i radni mają 
obowiązek przedstawiania propozycji rozwiązywania problemów. W swoim 
wstępnym przemówieniu powiedziałem, że najłatwiej być BMW biernym, miernym, 
ale bezkrytycznym, mocodawca polityczny mówi robić, kapar idzie do przodu, trzask, 
łomot i zrobione. A skutki? Nie ma dziś na sali wielu, którzy podejmowali decyzje 10, 
15 lat temu, nie m dziś na sali tych, którzy chcieliby się przyznać do błędów i do 
wyzywania ówczesnych malkontentów. Dziś już ich nie ma. Dlatego apeluję o 
odpowiedzialność. Kończąc dziękuję Dyrektorowi i Marszałek, która na konferencji 
prasowej ostatecznie ucięła kres kwestii radioterapii. Skandaliczna była sytuacja w 
której Poseł RP jeździ po prywatnych przedsiębiorcach i prowadzi demonstracyjny 
lobbing na rzecz określonej firmy. Na szczęście zostało to ucięte, stanowisko w tej 
sprawie zostało ogłoszone i mam nadzieję, że będzie obowiązywało.  
Sebastian Pieńkowski – dyr.Kasprzak powiedziała, że jest gwarancja, że te pieniądze 
będą, a jest dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i 
dostaliśmy materiały, gdzie w zagrożeniach jest zapisane: „ryzyko nieskorzystania z 
dotacji ze względu na zbyt ograniczone środki w stosunku do problemu w skali kraju, 
zabezpieczenia w budżecie Ministerstwa Zdrowia 1,4mld.zł. przy zadłużeniu 



25 
 

jednostek w kraju na ponad 10ml.zł., czyli co innego napisano w materiałach, które 
otrzymaliśmy, a co innego nam Pani dzisiaj powiedziała. Chciałbym aby Pani się 
odniosła gdzie leży prawda. Mówi Pani, że nadzór jest, a później, że pensje w WOMP 
w Gorzowie Wlkp. są drastycznie różne i przytacza Pani szczegóły. To gdzie jest ten 
nadzór? Jeśli są drastycznie rożne to nadzór powinien to już dawno wykazać i te 
pensje sprostować na tych samych stanowiskach. Dzisiaj wygląda to na sytuację taką, 
że specjalnie nie było tego nadzoru, by dzisiaj użyć argumentu, że w związku z tym, 
że są drastyczne różnice to robimy filię w Gorzowie Wlkp. Nie odpowiedziała Pani na 
pytania: ile pieniędzy zostało zainwestowane w budynek w Zielonej Górze, który nie 
jest własnością województwa? Czy to jest normalne zarządzanie, inwestowanie w coś 
co nie jest własnością województwa i za chwilę może się okazać, że właściciel nie 
przedłużył umowy najmu. Czy likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora WOMP w 
Zielonej Górze, oszczędność jego pensji jest wliczona w założone 500tys.zł., czy nie?  
Elżbieta Kasprzak – radna M.Winnicka zwróciła uwagę, że jednostka WOMP w 
Gorzowie Wlkp. funkcjonuje bez zarzutu – nadzór i kontrola jest prowadzona 
permanentnie, rokrocznie nad wszystkimi jednostkami dla których jesteśmy organem 
założycielskim. Jeśli chodzi o kontrole i stwierdzenie, że bez zarzutu – nie 
pokusiłabym się tak stwierdzić dlatego, gdyż przedstawię kilka zagadnień z 
wystąpienia pokontrolnego z 2011r. Co już wcześniej powiedziałam, były kontrole, 
wykazane nieprawidłowości, ale nie podejmowaliśmy od razu drastycznych decyzji. 
Nałożyło się kilka sytuacji, m.in. trudność wyłonienia dyrektora, w związku z tym 
podejmujemy decyzję, a jakie to były nieprawidłowości: w jednostce funkcjonuje 
regulamin wynagradzania, jest zaznaczona premia regulaminowa w jakimś procencie. 
To nie było przestrzegane, nie była przyznawana premia regulaminowa, tylko premia 
uznaniowa. Dyrektor sam decydował w jakiej wysokości, komu przyznać premię za 
dany miesiąc. W przypadku 6 osób ustalono nieprawidłową kategorię zaszeregowania. 
2-krotnie 4 osoby otrzymali podwyżkę w jednym roku, a jedna osoba 3-krotnie. 
Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych – robiono różnego rodzaju 
inwestycje gdzie nie była przestrzegana ustawa o zamówieniach publicznych. Przy 
zakupach nie była wdrażana procedura. Wystąpienie pokontrolne liczy 11 stron i były 
wątpliwości co do nadzoru w miejscu jednostki, przez dyrektora jednostki, bo w 
pierwszej kolejności odpowiada dyrektor, a my przyjeżdżamy, kontrolujemy co w 
danej jednostce działo się w ciągu roku. Struktura podobna gdyż struktura udzielanych 
świadczeń jest podobna, ale odnosząc się do administracji to w Zielonej Górze na 51 
etatów 12,5 stanowią etaty administracyjne, co stanowi 21% w stosunku do ogólnego 
zatrudnienia. Natomiast w Gorzowie Wlkp. na 30 etatów – 10 etatów stanowi 
administracja, co stanowi 30% stąd różnice w wynagradzaniu i kosztach administracji. 
Ilość świadczeń – mogę przedstawić jednostka czyli 50 etatów, to nie jest 2-krotnie 
liczba pracowników ale powiedzmy, ze 2-krotnie liczba pracowników w Zielonej 
Górze wypracowała w okresie od stycznia do 31 maja 2012r. 127.707 świadczeń, a ta 
sama jednostka w Gorzowie a okres od stycznia do maja wypracowała tylko 14.155 
świadczeń, co w przełożeniu na koszta wynosi koszt jednostkowy świadczenia w 
Zielonej Górze wynosi 13,01zł. Natomiast koszt jednostkowy świadczenia w 
Gorzowie Wlkp. wynosi 68,79zł. Takie są drastyczne różnice, idąc dalej tym tokiem 
najdroższe świadczenie w Zielonej Górze – 80zł., a w Gorzowie Wlkp. – 304zł. Inne 
świadczenia 147zł., 191zł. Strasznie kosztochłonna jest ta jednostka. Tutaj nie 
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możemy mówić o braku racjonalizacji, czy braku oszczędności, Po prostu nadal 
utrzymujemy tą jednostkę, nadal będą realizowane świadczenia te same, które o tej 
pory były realizowane. Zwiększy się nadzór dyrekcji jednostki, bo dyrektor odpowiada 
za funkcjonowanie jednostki a my raz w roku kontrolujemy za cały okres 
funkcjonowania jednostki. Radny B.Andrzejczak zwrócił uwagę, że jestem 
przewodniczącą rady społecznej WOMP-u – tak, ale chcę zwrócić uwagę, że rada 
społeczna liczy 7 osób jestem jedna, nawet gdybym była za, a pozostałe osoby przeciw 
i tak nie mam większości. Ponadto jestem w innego środowiska, nie znam tych osób, 
w Zielonej Górze pracuję od lutego 2012r., a więc nie mam żadnego wpływu na to 
jaka decyzje podejmie rada społeczna. Jak będzie funkcjonował szpital – w listopadzie 
br. przekażę szczegóły, na razie dostaliśmy zielone światło, samorząd województwa 
działa transparentnie, wiecie o naszych kierunkach. Inaczej dowiedzielibyście się z 
mediów i we wrześniu mielibyście pretensje, że zamierzamy podjąć jakieś działania, 
rozmawiamy z pracownikami, związkami zawodowymi, a radni o niczym nie wiedzą. 
Radni zostali poinformowani, że zamierzamy podjąć takie działania, w chwili obecnej 
czynimy te działania i w listopadzie, najpóźniej w grudniu szczegółowo przedstawimy 
jak będzie funkcjonowała spółka i wtedy wyrazicie zgodę lub nie. To już będzie 
Wasza decyzja. Radny M.Surmacz – mówi, że kolejki są 2, 3 lata, tak ale na te kolejki 
NFZ ma wpływ i wysokość kontraktów, gdyby kontrakty były na odpowiednim 
poziomie to każdy pacjent, który potrzebuje usługi dostałby usługę wtedy, kiedy może. 
Natomiast jeszcze większym zagrożeniem jest, że pacjent nie chcąc czekać tak długo 
na usługę u nas w województwie jedzie do innego województwa, zarządzenie Prezesa 
jednoznacznie mówi, że w pierwszej kolejności płaci się za migrację. Z naszego 
województwa migrują pacjenci na kwotę 170mln.zł. za 2011r. Taka kwota wypłynęła 
z naszego województwa za migrację naszych pacjentów. A do nas wpłynęła kwota od 
innych 90mln.zł., czyli nie bilansujemy się, na ponad 80mln.zł. nie mamy zwrotu. 
Samorząd województwa chciałby żeby kontrakt był na takim poziomie aby każdy 
pacjent mógł w oczekiwanym czasie uzyskać świadczenie. Pan S.Pieńkowski - 
zagrożenia – tak specjalnie zwróciłam uwagę, że jeżeli będziemy czekać z decyzją o 
zagrożeniu to może zabraknąć tych środków. Na ponad 10,5mld.zł. są zadłużone 
jednostki w Polsce, zabezpieczono kwotę 1,4mld.zł. Na dzień dzisiejszy wykorzystano 
ok.12% z tej kwoty. To jest na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Już podejmujemy 
działania, najpóźniej do 31 marca chcemy by szpital był przekształcony, żeby jeszcze 
skorzystać z tych środków. Gwarancja jest, gdyż wpisują się te kwoty zobowiązań 
publiczno—prawnych i cywilno-prawnych, natomiast musimy już czynić działania, 
nie możemy czekać. Przedstawiłam wyraźny harmonogram czasowy, najpóźniej do 30 
czerwca 2013r. musimy podjąć decyzję o przekształceniu, a do października można 
sięgnąć po środki, bo ostatnie środki są uruchomione 15 października, możemy w 
ciągu 3 miesięcy nie zdążyć. Już podjęliśmy działania, a planujemy zakończyć proces 
przekształcenia w marcu. Nie możemy, to jest zbyt poważna decyzja żeby czekać do 
czerwca i podjąć decyzję o przekształceniu, bo się kończy, a może już pieniędzy nie 
będzie, więc na co czekać. Tym bardziej że dyrektor spłaca zobowiązania wynikające i 
są znane na 31 grudzień, bo nie może sobie pozwolić na niewywiązanie się z 
porozumienia, czy na niewywiązanie się z umowy z bankiem. A więc z każdym 
miesiącem ta kwota jest już coraz mniejsza, a więc jest to ze szkodą dla szpitala. 
Jeszcze środki są i podejmujemy działania jak najszybciej żeby dobrze się 
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przygotować. Ile pieniędzy wydano na Zieloną Górę – nie potrafię odpowiedzieć, jest 
to bardzo szczegółowe pytanie, ale zobowiązuję się, że odpowiem, prześlę odpowiedź, 
nie potrafię odpowiedzieć jaka kwota została przekazana na remont budynków w 
Zielonej Górze. Czy likwidacja zastępcy jest ujęta w oszczędnościach – w Zielonej 
Górze nie ma zastępcy, jest tylko dyrektor. Natomiast w Gorzowie Wlkp. jest dyrektor 
i zastępca ds.ekonomicznych. Licząc oszczędności jest też wliczono kwotę 
oszczędności z likwidacji etatu zastępcy. Czy będzie taka potrzeba, że musi 
funkcjonować takie stanowisko to będzie decyzja dyrektora połączonej jednostki, albo 
zastępca ds.ekonomicznych albo kierownik, ktoś musi być do kogo będą zwracać się 
pracownicy WOMP w sprawach związanych z codzienną organizacją świadczeń. To 
już będzie decyzja dyrektora. Kierownikiem może być osoba, która dzisiaj pracuje w 
jednostce, otrzymując większy dodatek funkcyjny. Jaka decyzję podejmie dyrektor nie 
wiem.  
Jan Kaczanowski – smutno mi jest, ponieważ sądziłem, że pewne argumenty jakie 
zostały przedstawione na dzisiejszej sesji, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
oznajmią, że przeanalizują, wezmą pod uwagę, a tak niestety nie jest. Dlatego 
podzielam pogląd wyrażony przez p.M.Winnicką, że to jest decyzja polityczna w 
sprawie włączenia gorzowskiego WOMP do ośrodka w Zielonej Górze. W zasadzie 
żadnych merytorycznych argumentów nie przedstawiono o celowości tego włączenia. 
Uważam, że nawet te informacje, które zostały przed chwilą przedstawione są po 
części kompromitujące dla Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli były monitorowane 
stanowiska pracy WOMP w Gorzowie Wlkp. i stwierdzono, że dane stanowisko 
kosztuje więcej w Gorzowie Wlkp. aniżeli w Zielonej Górze, to trzeba było 
odpowiednio w porę reagować, a tak dochodzę do smutnego wniosku, jakby celowo 
zostało doprowadzane do sytuacji aby takie właśnie decyzje zostały podejmowane. 
Dlatego powtarzam, że jest mi bardzo smutno i przykro z tego powodu. 
Robert Surowiec – dziękuję tym wszystkim, którzy angażują się w rozwój onkologii w 
Gorzowie Wlkp. jeszcze kilka miesięcy temu ten temat nie istniał, a dzisiaj jest kilka 
pomysłów na to jak to zrobić. Przypomnę, że jest taki wskaźnik 5-letnie przeżycie u 
osób, u których wykryto nowotwór złośliwy. W USA 66% mężczyzn, u których dziś 
wykryto nowotwór ma szanse przeżyć najbliższe 5 lat, w Polsce jest to wskaźnik 
najniższy w Europie – 32%, a woj.lubuskie – 22%, jest najgorsze w Polsce. Kto 
zbuduje onkologię jest drugorzędne, chciałbym aby to szpital zbudował, natomiast 
jeśli onkologie zbudują ufoludki i będą na tym zarabiać a nasi pacjenci będą mogli się 
tam leczyć i przeżywać ta ciężka chorobę, to jestem za. Odnosząc się do tego co 
mówiła Dyrektor, słysząc o kilku podmiotach, z którymi prowadzone są konsultacje i 
Rada Miasta, Prezydenta Miasta nie jest w ustawie wymieniony, natomiast muszę 
powiedzieć, że ze smutkiem patrzę na sposób pocedowania tego. Jeśli mówimy o tak 
ważnej rzeczy jak przekształcenie szpitala w spółkę to najpierw powinniśmy na ten 
temat rozmawiać, wcześniej na pewno na ten temat powinni wiedzieć coś pracownicy, 
a z pewnością powinni wiedzieć radni Sejmiku, natomiast wprowadzenie tak ważnej 
uchwały „tylnymi drzwiami” jest rzeczą niedobrą. Sądzę, ze od tego zaczyna się 
problem. Jeśli chodzi o problem gorzowskiego szpitala to często słyszymy, że ten 
gorzowski szpital jest zły z różnych przyczyn, nie będę wracał do historii, bo ona tutaj 
została przez wielu powiedziana. Natomiast trzeba być pod wielkim wrażeniem tych 
wszystkich osób, które starały się dobrze kierować tym szpitalem i pracowników tego 
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szpitala. Mimo tak trudnej sytuacji, miałem dzisiaj nie używać tych dokumentów, 
natomiast p.Kasprzak porównywała WOMP w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, 
kilka cyfr, liczb z raportu NIK, który został opublikowany na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego, porównanie szpitala gorzowskiego i zielonogórskiego: koszty 
zatrudnienia na 1łóżko w 2011r. w Zielonej Górze to 100tys.zł., w Gorzowie Wlkp. – 
niecałe 80tys.zł. Koszt leczenia 1 pacjenta Zielonej Górze – 1054zł., w Gorzowie 
Wlkp. – 871zł. I takich jest wiele innych wskaźników, nie będę ich wymieniał, 
natomiast pokazuje to, że nie jest tak źle w gorzowskim szpitalu. Trzeba się pokłonić 
przed pracą ludzi, którzy pracowali w tych trudnych warunkach i pracują nadal. 
Przypomnę, że było poważne zagrożenie tego, żeby odciąć gaz i pracownicy zgodzili 
się aby część funduszu socjalnego ściągnąć i zapłacić za gaz. Jest to efekt wieloletnich 
zaniedbań, w zasadzie trochę braku gospodarza, bo ten nasz szpital, położony z dala 
od zarządu województwa, zawsze był trochę poszkodowany. Dziś jesteśmy w sytuacji, 
że szpital ma potworne zadłużenie i on tak trwać nie może, czy nam się podoba czy 
nie, ta sytuacja nie może tak trwać. Natomiast obawy, które słyszymy od lat to obawy, 
czy zarząd województwa będzie równomiernie traktował szpital gorzowski i inne 
szpitale, szczególnie, ze słyszymy o ewentualnym połączeni szpitala żarskiego z 
żagańskim, czyli następne problemy, które dojdą. A może warto zastanowić się nad 
taka formułą, aby myśleć o spółce, oddłużonej spółce, której organem prowadzącym 
nie będzie zarząd województwa, który często traktujemy jako źródło różnego rodzaju 
zła, tylko miasto Gorzów Wlkp. Pytanie czy dziś jesteśmy w stanie stanąć przed takim 
wyzwaniem i poważnie się nad tym zastanowić. Jeśli nie zrobimy tego teraz to mam 
wrażenie, że nigdy tego nie zrobimy. Będziemy mieli ciągle problem i będziemy 
ciągle narzekali. W Gorzowie Wlkp. jest władza, która jest gospodarna, w Gorzowie 
Wlkp. jest Prezydent, jest Rada Miasta, czyli te kłopoty, które widziane w oddali w 
Zielonej Górze, nie są tak wyraźne, widzimy wyraźniej. Zastanawiam się nad tym i 
zadaję to pytanie, może warto o tym mówić. To samo powinno dotyczyć pogotowia 
ratunkowego.  
Jerzy Wierchowicz – z satysfakcją usłyszałem słowa pochwały ze strony radnego PO 
pod adresem radnych, a także Prezydenta, mówiąc słusznie o gospodarnym 
zarządzaniu naszym miastem. W sprawie WOMP, połączenia obu ośrodków, po 
wysłuchaniu dyr.Kasprzak i radnych M.Winnickiej i B.Andrzejczaka doszedłem do 
wniosku, że są oni zgodni, mianowicie nie ma żadnych racjonalnych podstaw do 
łączenia tych ośrodków. Dyr.Kasprzak powiedziała wprost, że ekonomicznych racji 
tutaj nie ma, bo oszczędności będą niezauważalne. Jeżeli nie ma ekonomicznych racji 
do połączenia tych obu jednostek to po co łączyć. Po co wrzucać jeszcze jeden 
kamyczek do tej wojny zielonogórsko-gorzowskiej i jeśli ktoś mówi o polityczności 
podłoża tych decyzji to chyba tak jest, dyr.Kasprzak powiedziała, że ekonomicznych 
racji do połączenia ośrodków nie ma i jednocześnie powiedziała, z czym też się 
zgodziliśmy, że są to ośrodki dobrze działające. Jest to kwestia nadzoru, o którym była 
mowa być może nie w każdym elemencie działalności ośrodków zarząd województwa 
działał właściwie. Generalnie opinia o obu ośrodkach ze strony Dyrektor i radnych, 
jest taka sama, czyli dobra, więc po cóż łączyć oba ośrodki, a z tego tytułu nie będzie 
żadnych korzyści, a mogą być różnego rodzaju niuanse na tle nieporozumień 
gorzowsko-zielonogórskich. Nie ma powodu żeby te nieporozumienia były jeszcze 
większe niż do tej pory są. Chciałbym otrzymać odpis pisma, które Ministerstwo 
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Zdrowia skierowało w odpowiedzi na apele Marszałek, postulaty Zarządu 
Województwa, dotyczące gwarancji finansowych. Dyrektor poinformowała, że takie 
pismo jest, oczywiście nie jest ono wiążące w sensie prawnym, ale taka deklaracja jest 
istotną i warto abyśmy mieli tą deklarację przed sobą. Dyr.M.Twardowski 
zaimponował mi swoją pewnością, że on to zrobi czego oczekujemy od niego chyba 
wszyscy. Mam nadzieję, że ta pewność siebie jest uzasadniona kwalifikacjami i życzę 
powodzenia, chociaż zadanie będzie bardzo trudne. W odpowiedzi niejako na 
stwierdzenia przeciwników tej formy przekształcenia, przede wszystkim radnych PiS, 
nie mam dzisiaj skonkretyzowanego poglądu i nasz Klub na tę kwestię, ale jeśli nie 
dokonamy tego przekształcenia w spółkę prawa handlowego to w co? Czy zostawić 
stan obecny, wiadomo, że na dzisiaj odpowiedzialnym za finanse tego szpitala jest 
województwo, czy może dojść typu Grecja, że zbankrutuje województwo, tego jeszcze 
nikt nie ćwiczył. Sądzę, że jest to szansa, która się przed nami otwiera, czy dać tą 
szansę dyr.Twardowskiemu i zgodzić się na przekształcenie, nasza zgoda nie jest 
konieczna, ale jest ważnym elementem dyskusji publicznej. Sądzę, że ta decyzja jest 
przed nami i dzisiaj jeszcze nie czas na uchwałę w tej sprawie. Należy traktować naszą 
dyskusję jako merytoryczną, nie podejmować dzisiaj żadnej uchwały, przerwać 
dyskusję, poczekać na opinie szeregu organizacji, o których mowa w projekcie 
uchwały dotyczącym WOMP-u, a także ewentualnej uchwały dotyczącej 
przekształcenia szpitala. Dzisiaj jeszcze za wcześnie na decyzje, dyskusja jest otwarta. 
Sądzę, że opinia publiczna winna się także w tej sprawie wypowiedzieć, pacjenci i 
stosowne organizacje.  
Jerzy Sobolewski – również uważam, że nie będziemy dzisiaj podejmować żadnego 
stanowiska, prześlemy wyciąg z protokołu dzisiejszej sesji do Pani Marszałek.  
Marek Surmacz – jestem odmiennego stanowiska w tej sprawie, ale radny 
J.Wierchowicz jeżeli nie przekształcenie tą wskazaną drogą to co? To jest jeszcze 
Rząd, to jest publiczny szpital, to jest majątek państwa, to jest działalność, która jest 
naznaczona odpowiedzialnością za cały region, całą ziemię gorzowską. Jestem święcie 
przekonany, żeby połączyć siły i nie ulegać trendowi komercjalizacji za wszelka cenę, 
to udałoby się przekonać odpowiednie czynniki rządowe, bo są środki, ścieżki prawne 
do przekazania środków na oddłużenie, nie w trybie ustawy, o której tutaj mówimy, z 
2011r., bo ona wytycza zupełnie inny tok postępowania i tam określa warunki dostępu 
do środków budżetowych z innego powodu, ale są inne drogi. Jest to tylko kwestia 
decyzji politycznej. Uważamy, że jest miejsce na taką decyzję. Jest to 
odpowiedzialność wszystkich nas razem wziętych, ale głównie tych, którzy stanowią 
zaplecze dla dzisiejszego układu władzy PO i PSL-u. Dlatego w imieniu Klubu 
Radnych PiS chciałbym zaproponować projekt stanowiska Rady Miasta i będę dążył 
do jego przyjęcia, wraz z wnioskiem o imienne głosowanie. Dlaczego w tym trybie? 
Dlatego, że wielokrotnie w tym miejscu przestrzegaliśmy przed różnego rodzaju 
krokami bardzo zgubnymi dla miasta, kosztownymi dla miasta, dziś odpowiedzialnych 
za to nie ma. Te przestrogi padały kiedy był szpital łączony w Gorzowie Wlkp. Wtedy 
entuzjastów, rewolucyjnie zapalonych do tego aby forsować połączenie szpitali, było 
też kilku. Dzisiaj na tej sali ich już nie ma. Dlatego trzeba o tym mówić, dlatego trzeba 
dla historii pozostawić dokument, z którego będzie wynikało jednoznaczne 
stanowisko, podstawa radnych, którzy mają odpowiedzialność przypisaną do mandatu. 
Nie jest prawdą, że nic się w tej sprawie jeszcze nie dzieje i jest czas na dyskusję. 
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Powołany został zespół, ten zespół będzie prezentował swoje stanowisko, dyrektor 
będzie reprezentował marszałka Województwa, będziemy dowiadywać się tylko o 
decyzjach, które będą podejmowane. Nas już w tym nie będzie, będziemy mogli 
ewentualnie poburczeć sobie do szuflady i nic z tego nie wyniknie. To dzisiaj jest czas, 
żeby wywrzeć presje na radnych Sejmiku w swoich ugrupowaniach, żeby nie unikali 
podejmowania decyzji w tej sprawie, nie chowali głowy w piasek, nie zaliczali 
nieobecności na sesjach Sejmiku wtedy, kiedy są podejmowane strategiczne decyzje 
dla ich okręgów wyborczych, bo to jest odpowiedzialność przed wyborcami, za to w 
jakim kierunku podejmuje się decyzje. A ciągle powtarzam: demokracja to informacja. 
Wyborcy mają prawo wiedzieć jakie stanowisko każdy radny w tej sprawie prezentuje. 
Zgłaszam wniosek o imienne głosowanie i proszę o zarządzenie przerwy aby uzgodnić 
stanowisko. Wniosek o imienne głosowanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – proponuję przekazać wyciąg z protokołu dzisiejszej sesji 
przekazać Pani Marszałek. Przed przerwą o możliwość zabrania głosu prosił 
przedstawiciel związków zawodowych WOMP w Gorzowie Wlkp. 
Nowicka Monika – związki zawodowe NSZ”Solidarność” przy WOMP w Gorzowie 
Wlkp. – jeżeli jest problem z dyrektorem to dlaczego najpierw nie została zakończona 
procedura konkursowa na wybór dyrektora? Tylko teraz się o tym mówi, że nie ma 
dyrektora, oczywisty jest fakt, że nie stanie żaden kandydat do konkursu jeśli mówi się 
już publicznie o połączeniu WOMP-ów. Dyr.E.Kasprzak jest przewodniczącą rady 
społecznej WOMP i jednocześnie 7 jej członków jest z jednej partii politycznej, z PO, 
co może tylko świadczyć o tym jaka będzie opinia rady społecznej. Jeżeli byliśmy tak 
źle zarządzani, o czym wspomniano w protokole, dyr.Kasprzak powołuje się tylko na 
protokół z 2011r., a nie wspomina o wcześniejszych protokołach. Wcześniejsze 
protokoły były zamieszczane na internecie, do publicznej wiadomości i były to dobre 
protokoły. Ostatni protokół nie został opublikowany na internecie, nie zostały 
wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób zarządzających. Pani dyrektor, która 
zarządzała naszą jednostką, również została powołana na dyrektora w kwietniu br.  
Oświadczenie Związku  Zawodowego NSZZ”Solidarność” z dnia 18 lipca br. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że są 3 propozycje zakończenia  dzisiejszej 
dyskusji: stanowisko, w sprawie szpitala, przekazanie wyciągu z protokołu, oraz 
stanowisko  sprawie WOMP. 
Marek Surmacz – przedstawił projekt stanowiska w sprawie prywatyzacji 
gorzowskiego szpitala – załącznik nr 6 do protokołu. 
Jerzy Wierchowicz – jestem gotowy poprzeć to stanowisko jeżeli zostawimy tylko 
ostatnie zdanie, cały nasz Klub poprze to stanowisko po przyjęciu poprawki. 
Jan Kaczanowski – przedstawił projekt stanowiska wypracowanego przez grupę 
radnych w sprawie WOMP-u – załącznik nr 7 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski –mój wniosek dotyczy przekazania wyciągu z protokołu dzisiejszej 
sesji do Pani Marszałek Województwa.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez radnego 
J.Wierchowicza do projektu stanowiska w sprawie prywatyzacji gorzowskiego 
szpitala, aby początek wykreślić, pozostawiając tylko ostatni akapit, zaczynający się 
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od słów: Apelujemy…, głosowało 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i braku 
wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – zgodnie z wnioskiem zarządza imienne głosowanie nad 
przyjęciem stanowiska w sprawie prywatyzacji gorzowskiego szpitala. 
Jan Kaczanowski – przeprowadza głosowanie imienne. Lista głosowania stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W głosowaniu imiennym za przyjęciem stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w 
sprawie prywatyzacji gorzowskiego szpitala głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się –załącznik nr 9 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w 
sprawie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.,  głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się –załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuję przekazanie wyciągu z protokołu dzisiejszej sesji do 
Pani Marszałek Woj.Lubuskiego. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.4 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg 

w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu 
ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu 
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie 
Wlkp.  

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego –w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, 
zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu 
ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp., głosowało 15 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.6  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
 
Ad.7 Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1535. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


