
GDZIE NASZ SZPITAL?



GDZIE JEST NASZ SZPITAL?

W związku z licznymi wypowiedziami, w tym 

medialnymi, sugerującymi, że Powiat Górowski i jego 

władze przyczyniły się do likwidacji szpitala w Górze, 

jestem zmuszony stanowczo zaprotestować przeciwko 

manipulacjom i wprowadzaniu opinii publicznej w błąd.            

Oskarżanie władz Powiatu Górowskiego, o likwidację       

szpitala, podczas gdy faktycznymi sprawcami zajmuje 

się wymiar sprawiedliwości, jest ze wszech miar 

nieuczciwe i naganne.



Aby każdy mieszkaniec naszego powiatu mógł sobie 

samodzielnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie – Gdzie 

jest nasz szpital?, przedstawię Państwu ważne fakty z

funkcjonowania SP ZOZ - Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze oraz PCOZ -

Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej 

w Górze sp. z o.o., w tym powody i prawdziwe informacje 

o sprzedaży szpitala przez Radę Powiatu Górowskiego.

Nie będzie to wypowiedź o charakterze politycznym. 

Niech mówią fakty. 
Starosta Górowski

(-) Piotr Wołowicz



SP ZOZ 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Górze

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej powstał 1 listopada 1998 r. na 

podstawie Zarządzenia Nr 104/98 Wojewody 

Leszczyńskiego z dnia 23 grudnia 1998 r.



Przedmiotem działalności SP ZOZ było 

świadczenie usług medycznych w zakresie 

lecznictwa rodzinnego, szpitalnictwa, pomocy 

doraźnej oraz specjalistyki.



Pierwsza próba likwidacji szpitala w Górze 

pojawiła się w 2000 r. w planach 

restrukturyzacji szpitali województwa 

dolnośląskiego, w których górowski szpital 

został przeznaczony na zakład opieki 

długoterminowej.



Rada Powiatu w Górze 10 sierpnia 2000 r. 

podjęła uchwałę w sprawie funkcjonowania 

szpitala przy SP ZOZ w Górze.



Rada Powiatu w Górze tym samym negatywnie 

zaopiniowała plany przekształcenia szpitala 

w zakład opieki długoterminowej.





W związku z pogarszającą się sytuacją 

finansową SP ZOZ, w tym rosnącym 

zadłużeniem, Rada Powiatu w Górze 

14 września 2000 r. uchwaliła Program 

Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.







Jednym z przyjętych kierunków restrukturyzacji 
z 2000 r. jest prywatyzacja poprzez likwidację 
SP ZOZ i utworzenie spółki prawa handlowego:



Powiat Górowski wspierał SP ZOZ

w różnych formach. Poręczał kredyty, 

leasingi, udzielał pożyczek oraz 

bezzwrotnych dotacji.



Rada Powiatu w Górze 28 września 2001 r. 
uchwaliła zaciągnięcie 1 mln zł kredytu na 
remont Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Górze.



Rada Powiatu w Górze 10 grudnia 2001 r. poręcza 
2,5 mln zł kredytu zaciągniętego przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze na 
spłatę zobowiązań.

Powiat Górowski w następnych latach spłacił kredyt 
z odsetkami w łącznej kwocie 3,75 mln zł.



Rada Powiatu w Górze 23 kwietnia 2002 r. 

uchwaliła zaciągnięcie 0,8 mln zł kredytu 

na remont Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.



Rada Powiatu w Górze 14 czerwca 2002 r. 

poręcza 213 tys. zł leasingu operacyjnego  na 

zakup nowej karetki typu W przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze.



Sytuacja w SP ZOZ pomimo pomocy 

udzielanej przez Powiat Górowski stale się 

pogarszała. Radni uchwalają kolejny 

program restrukturyzacji. Rośnie 

niezadowolenie załogi - Powstaje 

Społeczny Komitet na Rzecz Utrzymania 

Szpitala.



Rada Powiatu w Górze 9 października 2002 r. 

przyjmuje kolejny program restrukturyzacji SP 

ZOZ w Górze.















Sytuacja finansowa SP ZOZ w Górze 

systematycznie się pogarszała. Rósł poziom 

zobowiązań i pogarszał się wynik finansowy.











Powiat Górowski w 2007 r. podejmuje kolejne 

działania mające na celu ratowanie tonącego 

w długach SP ZOZ w Górze. Po odmowie 

udzielenia pomocy przez gminy, samodzielnie 

poręcza szpitalowi gigantyczny kredyt 

długoterminowy w wys. 11 mln zł, który będzie 

spłacany przez okres 30 lat i jego spłata wraz z 

odsetkami wyniesie ok. 24 mln zł. Kredyt 

przeznaczony był na spłatę zobowiązań.



Rada Powiatu w Górze 27 kwietnia 2007 r. udziela 

poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze, 

do maksymalnej wysokości 22 mln zł. (14 lipca 2008 r. 

Rada Powiatu zwiększyła poręczenie do 24 mln zł)





Rada Powiatu w Górze 18 lipca 2007 r. zatwierdza 

program naprawczy SPZOZ, od którego 

wprowadzenia uzależniła realizację uchwały w 

sprawie poręczenia długoterminowego kredytu 

do maksymalnej wysokości 22 mln zł.





W wyniku stale pogarszającej się sytuacji 

finansowej SP ZOZ dokonywane są zmiany 

na stanowisku dyrektora. W 2007 r. 

dyrektorem SP ZOZ zostaje Czesława 

Młodawska, która wraz z Główną Księgową 

przygotowuje informację o zobowiązaniach. 

W tabeli pokazane jest zadłużenie za 

kadencji poszczególnych dyrektorów na 

koniec ich kadencji.





W tabeli nie są ujęte koszty egzekucyjne 
komornika sądowego od tytułów 
wykonawczych ZUS za okres nie płacenia 
składek w latach 2000-2006 w kwocie
3 900 000 zł.

W kolejnej tabeli zestawiono, przedstawiony 
wcześniej, poziom zadłużenia SP ZOZ na koniec 
kadencji danego dyrektora z jego 
wynagrodzeniem. Dyrektor Młodawska 
otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 8 300 zł 
podniesione później do 9 000 zł.



Nazwisko i imię 
dyrektora SP ZOZ

Kwota 
zadłużenia na 
koniec 
kadencji dyr.

Wynagrodzenie 
miesięczne 
dyrektora

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenie 
w Polsce

Hoffman Stanisław 5 560 000 21 505 2 062

Mazur Iwona 10 970 000 6 568 2 133

Skowron Grzegorz 14 480 000 7 033 2 133

Witkowska Monika 14 990 000 9 378 2 201

Ryndak Jerzy 16 700 000 6 818 2 201

Książek-Sztof Joanna 24 480 000 7 112 2 290

Hołtra Marek 27 768 000 6 200 2 477

Grzebieluch Wacław 38 200 000 brak danych 2 691



Katastrofalną sytuację SP ZOZ pogarszają 

pozwy z roszczeniami składane przez 

zatrudnionych tam lekarzy – informacja 

dyrektora SP ZOZ dla Przewodniczącego 

Rady Powiatu z czerwca 2008 r.





Rada Powiatu w Górze 18 grudnia 2009 r. przyjmuje 

program reorganizacji SP ZOZ, w którym zamierza 

dokonać likwidacji SP ZOZ a realizację świadczeń 

medycznych przekazać Powiatowemu Centrum 

Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.









Po zmianie składu Zarządu Powiatu, w wyniku 

wyborów samorządowych z 2010 r., jego 

Przewodniczącym zostaje wybrany na Starostę 

Górowskiego Piotr Wołowicz. Nowo wybrany 

Zarząd intensyfikuje działania mające na celu 

pozyskanie środków  pochodzących z 

programu „Wsparcia jednostek samorządu 

Terytorialnego w działaniach stabilizujących 

system służby zdrowia”.



Rada Powiatu w Górze uchwałą nr XXXIX/176/10 

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Górze stawia z dniem 1 czerwca 

2010 r. jednostkę w stan likwidacji.







Rada Powiatu w Górze uchwałą nr VII/44/11 

z dnia 27 maja 2011 r. ustala, że zakończenie 

czynności likwidacyjnych ma nastąpić do dnia 

30 czerwca 2011 r.



SP ZOZ na dzień 25 czerwca 2011 r. sporządza sprawozdanie 
likwidacyjne za okres od 1 stycznia 2011 r. do 25 czerwca 
2011 r.

Zgodnie z nim zobowiązania szpitala wynoszą łącznie:

41 275 410,33 zł z czego:

11 757 940,33 zł to kredyt długoterminowy (sam kapitał),

387 394,58 zł z tytułu dostaw i usług,

25 662 496,18 zł z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych  
świadczeń,

3 298 478,38 zł inne,

169 100,86 zł to fundusze specjalne

Wszystkie wymienione powyżej zobowiązania SP ZOZ, 
przejmuje na siebie Powiat Górowski.



11 października 2011 r. Powiat Górowski 
podpisuje umowę z Ministrem Zdrowia w wyniku 
czego pozyskuje dotację w kwocie

22 728 171,81 zł

na częściową spłatę zobowiązań publiczno-
prawnych przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ 
w Górze.







Powiat Górowski spłaca dodatkowo poza 

kwotą przejętych zobowiązań opłatę 

prolongacyjną w wysokości ponad 

1,2 mln zł z tytułu rozłożenia na raty

spłat zobowiązań SP ZOZ dla ZUS.



Powiat Górowski z tytułu likwidacji SP ZOZ 
będzie nadal ponosił konsekwencje 
finansowe przejęcia jego zobowiązań:

- do 2025 r. spłata zobowiązań wobec ZUS,

- do 2036 r. spłata poręczonego przez Powiat 
Górowski kredytu bankowego dla SP ZOZ, 
(za okres 2013-2017 spłata samych odsetek 
wyniosła blisko1,5 mln zł).



PCOZ
Powiatowe Centrum Opieki 

Zdrowotnej w Górze sp. z o.o.



Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej 

w Górze sp. z o.o. zostało utworzone przez 

Powiat Górowski 23 grudnia 2003 r. uchwałą 

nr XI/61/03 Rady Powiatu w Górze.









Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w 

Górze sp. z o.o. , w kwietniu 2011 r. 

powołuje niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej, który przejmie świadczenia 

zdrowotne dla pacjentów od 

likwidowanego SP ZOZ.



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej 

w Górze, 13 kwietnia 2011 r. zostaje 

wpisany do rejestru podmiotów 

prowadzących działalność leczniczą, 

prowadzonego przez Wojewodę 

Dolnośląskiego.



Powiat Górowski podnosi kapitał zakładowy spółki 

do wysokości 0,5 mln zł. 13 czerwca 2011 r. 

dokonano stosownego wpisu do rejestru KRS



Powiat Górowski ponownie podnosi kapitał 

zakładowy spółki do wysokości 2,5 mln zł.

14 września 2011 r. dokonano stosownego wpisu 

do rejestru KRS.



31 marca 2012 r. Rada Powiatu Górowskiego 

wnosi aportem nieruchomości do Powiatowego 

Centrum Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.





12 września 2012 r. dokonano stosownego wpisu do 

rejestru KRS



Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. 

generuje corocznie w swojej działalności stratę. 

Za okres funkcjonowania spółki w 2011 r. oraz za 

2012 r. obrazuje to tabela z danymi dotyczącymi 

zysków i strat PCOZ sp. z o.o. z „Memorandum 

Informacyjnego” Inwest Consulting S.A.

Za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 

2013 r. obrazuje to rachunek zysków i strat 

sporządzony przez PCOZ sp. z o.o.











Spółka w 2013 r. wygenerowała stratę bilansową 

w wysokości 743 835,02 zł

Argumentacja, że w tym jest amortyzacja 

w kwocie ponad 600 tys. zł, która nie obciążała 

szpitala i jest tylko stratą na papierze, jest 

zaprzeczeniem zasad ekonomii i wprowadzaniem 

opinii publicznej w błąd przez byłego Prezesa 

Spółki.



Brak gromadzenia środków finansowych przez 

spółkę na odtworzenie majątku trwałego, bo to 

jest w praktyce efektem amortyzacji, oraz 

pokrywanie straty finansowej z majątku spółki nie 

może być sposobem na jej funkcjonowanie, gdyż 

prowadzi w prostej konsekwencji do 

„przejedzenia” majątku i jego dewastacji. 



Na dzień 30 listopada 2012 r. przeciwko Spółce 

toczą się postepowania w sądach o odprawy, 

odszkodowanie i zapłatę zobowiązań, na kwotę 

ponad 70 tys. zł.





Sprzedaż PCOZ
Powiatowe Centrum Opieki 

Zdrowotnej w Górze sp. z o.o.



Powody sprzedaży spółki

Rada Powiatu Górowskiego podejmując decyzję o 

sprzedaży kierowała się następującymi przesłankami:

dokapitalizowanie PCOZ w celu sprostania wymogom 

rynku usług medycznych, aby Spółka mogła 

konkurować z innymi podmiotami tego typu,

utrzymanie PCOZ na poziomie rosnących wymagań 

standaryzacji niezbędnej do uzyskania kontraktów z 

NFZ,

 zapewnienie dalszego rozwoju Spółki,

 zaspokojenie zobowiązań Powiatu.



Rada Powiatu Górowskiego 21 września

2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie udziałów Powiatowego 

Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o.









W styczniu 2013 r. Spółka Inwest Consulting 

S.A. z Poznania dokonała wyceny wartości 

Spółki PCOZ. 







W październiku 2012 r. Zarząd Powiatu 

Górowskiego ogłosił przetarg publiczny na 

zbycie udziałów PCOZ – do przetargu nikt nie 

przystąpił.



W marcu 2013 r. ogłoszono zaproszenie do 

rokowań w sprawie nabycia udziałów PCOZ. 

Do rokowań zgłosiły się:

• Grupa Nowy Szpital Spółka z o.o. Szczecin,

• Leszczyńskie Centrum Medyczne „Ventriculus”,

• Polskie Centrum Zdrowia S. A. Grupa Kapitałowa 
Wrocław,

• Zespół Opieki Zdrowotnej Głogów,



Starosta Górowski 8 maja 2013 r. wnosi 
o objęcie nadzorem przez Centralne 
Biuro Antykorupcyjne procesu 
sprzedaży udziałów PCOZ sp. z o.o. 
w Górze.







Starosta Górowski 22 maja 2013 r. 

otrzymuje odpowiedź z CBA 

w sprawie objęcia nadzorem 

CBA procesu sprzedaży udziałów 

PCOZ w Górze.







Najkorzystniejszą ofertę zakupu udziałów  

przedstawiło Polskie Centrum Zdrowia SA. Grupa 

Kapitałowa z Wrocławia, jednak kwota za udziały 

była poniżej wartości nominalnej.

Rada Powiatu Górowskiego uchwałą 

nr XXVIII/180/13 z dnia 20 listopada 2013 r. wyraziła 

zgodę na zbycie udziałów PCOZ sp. z o.o. poniżej 

ich wartości nominalnej.







W dniu 17 grudnia 2013 r. Powiat Górowski 

i Polskie Centrum Zdrowia S.A. zawarły umowę 

sprzedaży udziałów spółki Powiatowe Centrum 

Opieki Zdrowotnej w Górze sp. z o.o.



Powiat Górowski sprzedał PCZ S.A. 20.579 

udziałów spółki o wartości nominalnej 500 zł 

każdy stanowiących łącznie 100% kapitału 

zakładowego spółki. 

Strony ustaliły całkowitą cenę sprzedaży udziałów 

na 5 002 919,00 zł brutto - przy czym cena 

jednego udziału wynosiła 241,00 zł



Cena sprzedaży udziałów została rozłożona na 

raty. Pierwsza rata w wysokości 627 919,00 zł 

płatna była najpóźniej w dniu podpisania 

umowy, a następne raty do 31 października 

każdego roku poczynając od 2014 r. 





Ważnym zapisem umowy, mającym na celu 

poprawę warunków świadczenia usług 

medycznych i ich jakości, był zapis o zwiększeniu 

w ciągu 4 lat przez PCZ S.A. kapitału zakładowego 

spółki o kwotę 5 mln zł brutto z przeznaczeniem 

w szczególności na nakłady inwestycyjne na 

modernizację obiektów i wyposażenia ich 

w sprzęt.





Nieprawdą jest, że Powiat Górowski nie 

zabezpieczył swojego interesu w umowie 

związanego z przejściem prawa własności 

udziałów z chwilą podpisania umowy.



17 grudnia 2013 r. Powiat Górowski i PCZ S.A. zawarły 

umowę ustanowienia zastawu rejestrowego. Celem 

zabezpieczenia ceny sprzedaży udziałów.

Zastawca - PCZ S.A. ustanowił na rzecz Zastawnika -

Powiatu Górowskiego zastaw rejestrowy na 18 154 

udziałach spółki Powiatowe Centrum Opieki 

Zdrowotnej w Górze sp. z o.o. o łącznej wartości

4 375 000,00 zł brutto.



Postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia

22 lipca 2015 r. dokonano wpisu w/w zastawu 

w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2456360 

z najwyższą sumą zabezpieczenia w kwocie

4 375 000,00 zł. Z dniem 4 sierpnia 2015 r. w/w 

postanowienie stało się prawomocne.





30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu ogłosił upadłość 

obejmującą likwidację dłużnika PCZ S.A.



8 września 2015 r. Starosta Górowski składa 

zawiadomienie do Prokuratury Apelacyjnej 

we Wrocławiu o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez władze spółki PCZ S.A. 

wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego.















15 września 2015 r.  Prokuratura Apelacyjna we 

Wrocławiu przesyła zawiadomienie Starosty 

Górowskiego do Prokuratury Okręgowej we 

Wrocławiu w celu rozpatrzenia.







18 września 2015 r.  Prokuratura Okręgowa we 

Wrocławiu zawiadamia Zarząd Powiatu 

Górowskiego o włączeniu zawiadomienia do 

prowadzonego już śledztwa.











5 października 2015 r.  Prokuratura Okręgowa we 

Wrocławiu zawiadamia Starostę Górowskiego 

o przekazaniu postępowania do dalszego 

prowadzenia Prokuraturze Apelacyjnej we 

Wrocławiu.





Oskarżanie władz Powiatu Górowskiego 

o popełnienie przestępstwa przy zbyciu udziałów 

PCOZ sp. z o.o., o niedopełnienie obowiązków, 

i przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę 

interesu publicznego nie znajduje żadnego 

potwierdzenia w faktach co stwierdziła w 

odmowie wszczęcia śledztwa Prokuratura 

Rejonowa w Głogowie.



1 marca 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Głogowie 

odmówiła wszczęcia śledztwa w sześciu 

zawiadomieniach radnego Rady Powiatu 

Górowskiego, między innymi w sprawie zbycia 

udziałów.









Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska sp. z o.o.

Wpis w rejestrze KRS z 20 listopada 2017 r.



Do chwili obecnej PCZ S.A. spłaciła na rzecz 

Powiatu Górowskiego tylko 2 raty i jej 

wierzytelność obejmuje jeszcze kwotę w wysokości 

3 75O 000 zł bez odsetek.



Stan przejętych zobowiązań po SP ZOZ 
na dzień 1 stycznia 2019 r. (bez odsetek od 

kredytu długoterminowego) 

wynosi łącznie

10 034 776,74 zł







Powyższy stan zobowiązań nie wykazuje 

przewidywanej kwoty 3 200 359,67 zł odsetek od 

kredytu długoterminowego.







Opracowanie Starostwo powiar

Luty 20129r Wszystkie dokumenty użyte w 

niniejszej prezentacji, w całości lub we 

fragmentach, znajdują się w zasobach 

archiwalnych Starostwa Powiatowego w 

Górze.



Opracowanie: 

Starostwo Powiatowe w Górze.

Góra, luty 2019 r.



KONIEC


