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Starostwo Powiatowe w Gołdapi  

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap  

tel.: (87) 615-44-44  fax: (87) 615-44-45 

www.powiatgoldap.pl  

Powiat przeznaczył 14 milionów złotych  

na rzecz szpitala 
Przy współpracy z gminami razem uratujemy gołdapski szpital 

 
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Gołdapskiego, 

 Utrzymanie szpitala gołdapskiego to priorytetowe działanie powiatu na najbliższą 

kadencję. To zadanie najważniejsze dla Starosty, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Zarzą-

du spółki GoldMedica  i jej pracowników. 

 Dotychczas powiat przekazał około 13 milionów złotych i zamierza przekazać jesz-

cze milion złotych na tę jedną z najważniejszych dla mieszkańców naszego powiatu insty-

tucję. Łącznie to kwota około 14 milionów złotych. Czternaście milionów złotych. Tymczasem planowa-

ne dochody powiatu gołdapskiego w 2016 roku to kwota 25 mln zł. To ogromny wysiłek finansowy i orga-

nizacyjny, bez którego szpital by nie przetrwał.  

 Możliwości finansowe powiatu między innymi przez ten ogromny wysiłek są wyczerpane. Potrzebna 

jest nam pomoc samorządów gminnych. Niewielka, w porównaniu z tym, co wyłożył powiat. 

 To rocznie ok. 400 000 zł, co stanowi 2,85% tego, co sfinansowaliśmy w ostatnich latach sami  

ze środków własnych i zdobytych w Ministerstwie Zdrowia.  
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 Szpital w Gołdapi, jego sytuacja, a w szczególności perspektywy to jedno z najważniejszych  

wyzwań jakie stoją przed organami powiatu, załogą szpitala i organami gmin. To jeden z najbar-

dziej ostatnio dyskutowanych problemów przez naszych mieszkańców. 

 W dyskusji padają różne argumenty, także różne dane. Nie zawsze sprawdzone, nie zawsze prawdziwe. 

Dlatego oddajemy Państwu numer specjalny naszej gazety poświęcony wyłącznie gołdapskiemu szpitalo-

wi. Sądzimy bowiem, że informacja źródłowa pomoże nam uporządkować dyskusję. Pomoże nam  

w dotarciu do Państwa z pełną i prawdziwą informacją w tak ważnym obszarze życia społecznego, jakim 

jest funkcjonowanie placówek służby zdrowia. Tak jak zdecydowana większość z naszych mieszkańców 

jesteśmy zgodni co do jednego: szpital w Gołdapi ma pozostać, ma służyć naszym mieszkańcom  

i przyjezdnym. Formuła jego funkcjonowania jest do dyskusji. Natomiast utrzymanie gołdapskiego szpita-

la jest dla mnie, dla radnych powiatowych i mam nadzieję dla przedstawicieli gminnych samorządów  

priorytetem. 

 Jestem przekonany, że numer gazety, który oddajemy w Państwa ręce przybliży Państwu prawdę  

o działaniach podejmowanych na rzecz tej jednej z najważniejszych z punktu widzenia społecznego insty-

tucji. 

 Szpital gołdapski, tak jak wiele innych tego typu placówek w Polsce, w ostatnich latach stale był 

zagrożony upadkiem, bądź likwidacją. Wynika to głównie z systemu finansowania zamkniętej służ-

by zdrowia. Organy powiatu, zarząd i załoga szpitala w ostatnich latach dokonały ogromnego wysił-

ku finansowego i organizacyjnego mającego na celu utrzymanie szpitala. Dokonano głębokiej i grun-

townej restrukturyzacji. Kosztownej zarówno finansowo, jak i społecznie. Przedstawiamy Państwu 

w sposób bardzo skrótowy niektóre działania organów powiatu, jego pracowników, prezesów,  

bądź dyrektorów szpitala i jego załogi. Oto one: 

 

 W 2013 r. Powiat Gołdapski: przekształcił  SP ZOZ  w  spółkę  prawa handlowego Gold-

Medica sp. z o.o.  ( 07.01.2013 r. – wpis spółki do KRS), dzięki czemu otrzymał dotację  

z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań po SP ZOZ – ok. 6 500 000 zł. 

Zobowiązania SP ZOZ to ok. 11 100 000 zł rozliczone w sposób następujący: 

z 6 500 000 zł dotacji z Ministerstwa powiat spłacił zobowiązania SPZOZ: 

- około 2 000 000 zł dla wierzycieli oraz 4 500 000 zł kredytu zaciągniętego przez SPZOZ  

- pozostało do rozliczenia 4 600 000 zł, z czego: 

- ok. 100 000 zł zobowiązań umorzono w wyniku 

podpisanych ugód z wierzycielami (np. odstąpienie 

od odsetek) 

- pozostałe 4 500 000 zł należności od SPZOZ. Po-

wiat systematycznie spłacał za SPZOZ w miesięcz-

nych ratach. Powiat sfinansował te spłaty z wła-

snych środków. 

 

 

Szpital był, jest i będzie 

Działania Powiatu Gołdapskiego na rzecz szpitala 
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Powiat podjął również poniższe działania: 

1. Przeprowadzono remonty bieżące pomieszczeń, m.in.: bloku operacyjnego, działu fizjoterapii, dachu 

izby przyjęć, pomieszczeń izby przyjęć, gabinetu ginekologicznego  itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. W celu poprawienia warunków pracy personelu i dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia przeprowadzono niezbędne prace w izbie przyjęć. Koszt przebudowy 1 500 zł. 

3. Celem oszczędności przeprowadzono modernizację działu farmacji szpitalnej. 

4. Podjęto prace dotyczące parkingu, co usprawniło poruszanie się aut po terenie szpitala i uporządkowa-

ło system parkowania. Koszt projektu oraz oznakowania pionowego i poziomego to kwota 2 867,61 zł. 

5. Od lipca 2013 r. pacjentom szpitala posiłki dostarcza podmiot zewnętrzny. Aktualny koszt wyżywie-

nia pacjenta to 11,81 zł. Przed restrukturyzacją wynosił 21,77 zł . 

6. Wymieniono windę osobową w budynku głównym szpitala, co pozwoliło na swobodny transport pa-

cjentów. Koszt wymiany windy to 174 069,60 zł, w tym 102 701,06 zł to środki z PFRON, a 71 368,54 zł 

to środki własne. 

7. Wymieniono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki tej inwestycji nasz szpital dostosował się do po-

trzeb osób niepełnosprawnych. Koszt wymiany drzwi to 54 939,18 zł, z czego 32 414,12 zł to środki  

z PFRON, a 22 525,06 zł to środki własne. 

 

 

 

 

blok operacyjny 

gabinet ginekologiczny 
izba przyjęć 

winda osobowa 

drzwi wewnętrzne 

drzwi zewnętrzne 
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8. Dokonano cyfryzacji pracowni rentgenowskiej (czerwiec – lipiec 2013 r.) oraz montażu nowego apa-

ratu RTG typu PerformX. Dzięki tym działaniom pacjenci zyskali szybszy dostęp do zdjęć i opisów. 

9. W listopadzie i grudniu 2013 r. dokonano montażu aparatu do wykonywania zdjęć panoramicznych, 

poszerzono w ten sposób zakres usług pracowni rentgenowskiej. 

 

10. Przeprowadzono remont pomieszczenia poradni neurologicznej oraz poradni p/gruźliczej i chorób 

płuc z częścią korytarza na parterze budynku administracji. Koszt remontu 1 112,00 zł. 

11. Wyremontowano poradnię ginekologiczną z nowo wybudowaną kabiną higieny i nowym fotelem gi-

nekologicznym. Koszt inwestycji 18 609,00 zł. 

12. Starostwo Powiatowe przekazało szpitalowi nowoczesny aparat USG VIVID 

S5 o wartości 94 500,00 zł. Jest on stale używany do badań w poradni  ginekolo-

gicznej, preluksacyjnej i kardiologicznej. 

13. Leasing karetki transportowej typu A2 spełniającej wymogi określone  

w Polskiej Normie PN-EN 1789, zwiększył dostępność usług transportowych  

i możliwość świadczenia usług zabezpieczenia medycznego imprez sportowych  

i plenerowych. Koszt transportów międzyszpitalnych obniżył się o kwotę 1 500 zł 

miesięcznie. 

 

 

 

 

 

 

P R A C O W N I A   R E N T G E N O W S K A: 

gabinet ginekologiczny pomieszczenia gabinetu ginekologicznego 

aparat USG VIVID S5  

wnętrze karetki 
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14. Zlecono podmiotowi zewnętrznemu usługę sterylizacji narzędzi, co obniżyło koszty poprzez rezy-

gnację z eksploatacji energochłonnych maszyn.    

15. W październiku 2013 r. Powiat Gołdapski poręczył spółce zaciągnięcie kredytu komercyjnego  

w banku na kwotę 300 000 zł. Spółka zaciągnęła kredyt na około 200 000 zł., z czego powiat spłacił  

w 2014 roku około 183 000 zł.  

16. Zawarto trzy umowy dotyczące najmu powierzchni na: automat z obuwiem ochronnym, automat  

z napojami, automat z ofertą sprzętu ortopedycznego. Spółka ponadto wynajmuje osobom fizycznym bądź 

podmiotom zewnętrznym pomieszczenia zbędne szpitalowi, w tym: 5 garaży oraz lokale dla potrzeb 

świadczenia usług: pogrzebowych, USG, laboratorium analitycznego, poradni kardiologicznej. 

17. Usługi prowadzenia księgowości i kadr zlecono podmiotowi zewnętrznemu, co podniosło standard 

pracy księgowości i obniżyło jej koszty. 

18. Dokonano zmiany systemu ogrzewania szpitala poprzez odłączenie starej, niewydolnej kotłowni  

i podłączenie do sieci miejskiej, co obniży koszt eksploatacji szpitala (wartość tego zadania to około  

380 000 zł ze środków własnych powiatu). 

  Gdyby nie wysiłki organizacyjne i finansowe organów i pracowników powiatu oraz kierownic-

twa i załogi szpitala gołdapskiego, placówka ta już kilka lat temu byłaby masą upadłościową. Teraz 

kolejny raz stoimy przed szansą uratowania  szpitala. Szpital ma szansę się zbilansować. Do tego po-

trzebna jest tylko i aż dobra wola przedstawicieli samorządu powiatowego i samorządów gminnych. 

Szpital gołdapski, tak jak wiele innych tego typu placówek w Polsce, w ostatnich latach stale był za-

grożony upadkiem, bądź likwidacją. Wynika to głównie z systemu finansowania zamkniętej służby 

zdrowia. Organy powiatu, zarząd i załoga szpitala w ostatnich latach dokonały ogromnego wysiłku 

finansowego i organizacyjnego mającego na celu utrzymanie szpitala. Dokonano głębokiej i grun-

townej restrukturyzacji. Kosztownej zarówno finansowo, jak i społecznie. 
 

Podsumujmy wymiar organizacyjny i finansowy działań powiatu: 

- powiat przejął zobowiązania po SP ZOZ – ok. 11 100 000 zł, które rozliczył w sposób następujący: 

 z 6 500 000 zł dotacji z Ministerstwa Zdrowia powiat spłacił zobowiązania SPZOZ 

- około 2 000 000 zł dla wierzycieli oraz kredyt zaciągnięty przez SPZOZ w wysokości 4 500 000 zł. 

Dzięki tym działaniom udało się odciążyć budżet powiatu na sumę 6 500 000 zł (w przeciwnym wy-

padku systematycznie do 2020 roku gołdapski budżet byłby obciążony tą ogromną sumą. Ponadto 

dzięki wcześniejszej spłacie kredytu powiat zaoszczędził około 1 000 000 zł odsetek, jakie musiałby 

odprowadzić do banku). 

Pozostało do rozliczenia 4 600 000 zł, z czego: 

- ok. 100 000 zł zobowiązań umorzono w wyniku podpisanych ugód z wierzycielami (np. odstąpienie  

„stara” kotłownia nowe wymienniki ciepła 
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od odsetek), pozostałe 4 500 000 zł. należności powiat systematycznie spłacał za SPZOZ w miesięcznych 

ratach. 

 Innymi słowy. Dzięki działaniom organizacyjnym powiatu uzyskano 6 500 000 zł  z Ministerstwa 

Zdrowia, za które to pieniądze spłacono część długów szpitala. 

 Do tego należy dodać 100 000 zł, które szpital zaoszczędził dzięki podpisaniu ugód z wierzycielami. 

 Pozostałą należność 4 500 000 zł powiat systematycznie spłacał za szpital w miesięcznych ratach  

i nie dochodził swoich wierzytelności. Przeciwnie – dla ratowania szpitala je umorzył. 

 Dodatkowe koszty finansowe jakie powiat pokrył ze środków własnych (opisane wyżej w zestawieniu)  

bez doliczenia oszczędności wynikających z działań organizacyjnych to około 770 000 zł. 

 Łącznie zatem powiat wyłożył 5 270 000 zł żywej gotówki bezpośrednio z budżetu, a dzięki podję-

ciu działań organizacyjnych uzyskał dodatkowo 6 500 000 zł z Ministerstwa Zdrowia i 100 000 zł  

z tytułu umorzeń w wyniku podpisanych umów. 

 Ponadto, aby spłacić długi spółki GoldMedica powiat planuje emisję obligacji na sumę około  

1 000 000 zł. 

 Łącznie powiat opłacił ze swojego budżetu za szpital około 5 300 000 zł (pięć milionów trzysta  

tysięcy złotych) a dodatkowo uzyskał 6 600 000 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) plus  

1 000 000 zł zaoszczędzonych dzięki wcześniejszej spłacie kredytu odsetek i planuje spłacić 1 000 000 

zł zadłużenia spółki GoldMedica.  Łącznie to prawie 14 000 000 zł (czternaście milionów złotych)  

dedykowanych szpitalowi.  

 To suma ogromna w porównaniu z wielkością budżetu powiatu. 

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce wg raportu firmy „Magellan” 

 Funkcjonowanie szpitali powiatowych w Polsce jest ogromnym, od lat 

nierozwiązanym problemem. Niejako potwierdzeniem tego stanu jest ra-

port przygotowany przez firmę „Magellan”. Prezentujemy Państwu jego 

fragmenty opublikowane w internecie w październiku 2015 roku: 

 

Magellan: szpitale tracą przez pakiet onkologiczny  
 

 Po względnie stabilnym dla finansów polskich szpitali 2014 roku, w 2015 możemy spodziewać się po-

gorszenia sytuacji ekonomicznej placówek medycznych – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę 

Magellan. To skutek dużego zamieszania związanego z pakietem onkologicznym i presji płacowej perso-

nelu medycznego i niemedycznego. 

 Jak poinformował Zbigniew Wiatr, dyrektor ds. Rozwoju w Magellan SA, w ostatnim roku zmniejszył 

się udział szpitali o dodatniej rentowności netto. – To zła wiadomość dla podmiotów tworzących, które 

będą zmuszone do podejmowania decyzji o pokryciu ujemnego wyniku finansowego (będącej konse-

kwencją zasad wprowadzonych przez ustawę o działalności leczniczej) – powiedział Zbigniew Wiatr. 

 Jak wynika z raportu firmy Magellan, analizując sytuację finansową szpitali wg podmiotów tworzą-

cych, strat nie generują jedynie jednostki podległe Akademiom Medycznym. W 2014 roku wyraźnie po-

gorszyła się za to średnia rentowność szpitali MSW. Najwięcej problemów mają szpitale samorządowe. 

 Zdaniem dr Jerzego Gryglewicza, eksperta w zakresie ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego, pakiet 

onkologiczny negatywnie wpłynął na sytuację placówek ochrony zdrowia.  

- Pakiet onkologiczny wpłynie na znaczący spadek przychodów szpitali onkologicznych (10-3 proc.). 

Znacznie wzrosną natomiast przychody niepublicznych placówek onkologicznych (10-60 proc.)  
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oraz można spodziewać się zmian w przychodach jednostek wieloprofilowych powiatowych i wojewódz-

kich – powiedział Gryglewicz. 

 Na sytuację finansową szpitali wpłynie również konieczność dostosowania budynków szpitalnych do 

aktualnych wymogów. Termin przeprowadzania niezbędnych zmian został wydłużony do końca 2017 ro-

ku. Dla wielu szpitali będzie to dużym wyzwaniem. Średni wiek budynku szpitala samorządowego to  

42 lata, szpitali klinicznych i instytutów – 48 lat. 

 - Wydatki  oszacowane  na poziomie 5 mld PLN rocznie w skali kraju powinny skutkować odczuwal-

nym ustabilizowaniem się i stopniową poprawą stanu infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia 

lub przynajmniej nie pogarszaniem się tego stanu – dodał Jerzy Gryglewicz. 

 Nie przewiduje się, aby w bieżącym i przyszłym roku do systemu wpłynęły żadne znaczące dodatkowe 

środki finansowe (dotacje na przekształcenia czy wyższa składka), co poprawiłoby kondycję finansową 

placówek medycznych. 

 

(Alicja Dusza, opublikowano 16 października 2015 r.,  

źródło: http://www.medexpress.pl/start/magellan-szpitale-traca-przez-pakiet-onkologiczny/61821/) 

 Powyższe fragmenty raportu obrazują skalę problemu. To skala ogólnopolska. Sytuacja szpitala 

gołdapskiego nie jest wyjątkiem. Potwierdza regułę. Permanentny stan niedofinansowania służby 

zdrowia w Polsce jest niestety normą, a Gołdap tę normę potwierdza. 

 Czy zatem mamy się poddać. Czy w związku z tym, że podobnie ma się znakomita część szpitali  

w Polsce, mamy przestać walczyć i dopuścić do upadku gołdapskiego szpitala? 

 Otóż nie. Dlatego przedstawiamy Państwu informację o tym, jakie działania podjął powiat w celu 

utrzymania funkcjonowania gołdapskiego szpitala i jakie działania będą w najbliższym czasie podję-

te. 

 Przedstawiamy Państwu informację rzetelną, popartą faktami. Tak ważna sprawa jak funkcjo-

nowanie szpitala nie może być fałszowana przez dyżurnych „komentatorów” lokalnego internetu 

kryjących swoje frustracje i niespełnienia za pozorną tarczą anonimowości. Nie może być fałszowa-

na również przez tych, którzy sprawą szpitala usiłują grać na emocjach, po to, by uprawiać lokalne 

gry polityczne. 

fot.: bonifratrzy.pl 
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Aktualna struktura Spółki GoldMedica: 

 Oddziały szpitalne: /ogółem 66 łóżek/. 

1/ Oddział chorób wewnętrznych – 40 łóżek z 2 łóżkami nadzoru kardiologicznego,  usytuowany w bu-

dynku głównym na /wysokim/parterze z dostępną windą, 

2/ Oddział pediatryczny – 14 łóżek, usytuowany w budynku zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego  

na I piętrze. W oddziale znajduje się 5 sal chorych z dodatkowymi łóżkami dla opiekunów, 4 boksy /

izolatki z zapleczem sanitarnym/, 

3/ Oddział chirurgii jednego dnia – 8 łóżek, usytuowany w budynku głównym na I piętrze. W oddziale 

znajdują się 4 sale chorych, sala opatrunkowa, gipsownia, gabinet do wykonywania badań endoskopo-

wych, blok operacyjny /2 sale, myjnia/, 

4/ Oddział ginekologii jednego dnia – 4 łóżka, usytuowany w budynku głównym na I piętrze. W oddziale 

znajduje się 1 sala chorych, gabinet zabiegowy ginekologiczny, gabinet lekarski. 

5/ Izba Przyjęć – usytuowana na parterze budynku głównego szpitala. Wyposażona w gabinet lekarski, 

zabiegowy, izolatkę, salę obserwacyjną, poczekalnię, wymagane sanitariaty. 

 

Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne: 

Poradnie działające w GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi: 

1) poradnia chirurgii ogólnej /składa się z 3 pomieszczeń - gabinet le-

karsko-pielęgniarski, gabinet zabiegowy, gipsownia/, 

2) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, funkcjonująca na bazie 

chirurgii ogólnej, 

3) poradnia ginekologiczno – położnicza / gabinet położnej, pomiesz-

czenie higieny intymnej, gabinet badań/ 

4) poradnia neurologiczna / gabinet lekarski/, 

   Wymienione poradnie posiadają wspólny korytarz – poczekalnię  

oraz sanitariaty, które wymagają modernizacji. 

5) poradnia kardiologiczna /gabinet lekarski, gabinet badań EKG, pra-

cownia echo serca/- prowadzi podmiot zewnętrzny. 

6) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej /gabinet lekarski, gabinet 

zabiegowy i szczepień, poczekalnia, sanitariat/. 

 

Ratownictwo medyczne: 

  

 Zadanie to zostało przekazane podmiotowi zewnętrznemu w 2004 

roku z powodu braku  wymaganych ambulansów medycznych, niewy-

starczającej liczby kadry lekarskiej oraz braku środków finansowych  

na adaptację pomieszczeń na potrzeby pogotowia ratunkowego - ponie-

waż dotychczasowe pomieszczenia nie spełniały wymagań sanitarnych. 

 Podmiot, który realizuje to zadanie, dokonał modernizacji przezna-

czonych na ten cel pomieszczeń, w rozliczeniu zawartej umowy na 

dzierżawę tych pomieszczeń. 

 

 

Poczekalnia przy poradniach 
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Zatrudnienie w Spółce: 

PERSONEL MEDYCZNY – Stan na 01.06.2015r . 

ADMINISTRACJA: 

  PERSONEL 

Komórka /oddział lekarze Pielęgniarki/

położne 

Inny medyczny 

Oddział wewnętrzny 4- cywilnoprawna 

(równoważnik 4 etatów) 

19   

Oddział dziecięcy 2- cywilnoprawna 

(równoważnik 2 etatów) 

12   

Oddział chirurgii. 

hosp. jedn. 

0,5 cywilnoprawna 0,5   

Oddział gin. hosp. 

jedn. 

0,5 umowa o pracę 1   

Izba Przyjęć - 9   

Por. neurologiczna 0,5 cywilnoprawna 1   

Poradnia chirurgicz-

na 

1 cywilnoprawna 1   

Poradnia ortope-

dyczna 

0,5 cywilnoprawna 0,5   

Poradnia ginekolo-

giczna 

1 umowa o pracę 1 poł.   

POZ 1 cywilnoprawna 3   

Ratownicy -   2,5 

Fizjoterapia -   3 

Rtg     3 

Dział farmacji -    Nadzór - umowa cywilno-

prawna 

Razem 11 48 8,5 

Łączne medyczny 67,5 

  Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna 
Prezes Zarządu 1   
Za- ca ds. lecznictwa   0.25 
Główny księgowy 0,5   
Asystent Prezesa 1   
Naczelna Pielęgniarka 1   
Kierownik ds. gosp.- tech. 1   
Statystyka medyczna, wypisy , RUM 1   
Kadry – płace, radca prawny, kapelan, 

serwis usł. telekomunikacyjnych 
  umowy cywilnoprawne - 

podmioty zewnętrzne 
Informatyk 0,5   
Razem 6,0 0,25 
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OBSŁUGA: 9 osób 

Ogółem – 84,75 w przeliczeniu na etaty 
 

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Umowa 
Wartość 

2014 2015 
Szpital 4 644 346,00 zł 4 701 690,00 zł 
Oddział wewnętrzny 2 866 500,00 zł 2 861 872,00 zł 
Oddział dziecięcy 1 496 196,00 zł 1 394 068,00 zł 
Oddział chirurgii 1 dnia 258 200,00 zł 415 900,00 zł 
Oddział ginekologii 1 dnia 23 450,00 zł 29 850,00 zł 
Izba Przyjęć 609 287,00 zł 612 027,00 zł 
Ryczałt (365x1668 zł) 608 820,00 zł 608 820,00 zł 
Świadczenia UE 467,00 zł 135,00 zł 
Świadczenia POZ 0,00 zł 3 072,00 zł 
AOS 648 636,90 zł 517 338,00 zł 
Poradnia chirurgiczna 160 339,50 zł 165 654,00 zł 
Poradnia neurologiczna 63 540,00 zł 63 540,00 zł 
Poradnia ginekologiczna 185 976,00 zł 164 691,00 zł 
Poradnia ortopedyczna 129 478,50 zł 123 453,00 zł 
Poradnia gruźlicy i ch. płuc 25 110,00 zł 0,00 zł 
Poradnia kardiologiczna 84 192,90 zł 0,00 zł 
Rehabilitacja 76 657,35 zł 76 657,35 zł 

RAZEM 5 978 927,25 zł 5 907 712,35 zł 

 Zawarty z NFZ kontrakt na rok 2014 to prawie 6 mln zł, wykonano nato-

miast usługi medyczne o wartości ok. 6,3 mln zł, z czego opłacono niespełna  

6 mln zł. Niezapłacone nadlimity to kwota 354 tys. zł. 

  

 Przy czym dodać należy, że wynik finansowy Spółki w wyniku działań  

podjętych w kierunku obniżenia kosztów (między innymi redukcja zatrudnie-

nia, podłączenie do sieci ciepłowniczej) ulega  poprawie. 
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Potrzeba modernizacji szpitala  

i niezbędne nakłady finansowe na ten cel 

 

Ogółem – ok. 2 500 000 zł 

Cele stawiane przez samorząd powiatowy: 

 

1. Dobry poziom usług medycznych dla społeczeństwa; 

 

2. Zatrzymanie majątku w rękach samorządu –  przy konieczności ponoszenia nakładów  

na infrastrukturę; 

 

3. Uniknięcie ryzyka pokrywania ujemnego wyniku finansowego generowanego przez spół-

kę. 

180 tys. zł 

1 mln 375 tys. zł 

500 tys. zł 

200 tys. zł 

190 tys. zł 

 GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku świad-

czyła usługi medyczne w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycz-

nej na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 W w/w okresie hospitalizowano 2727 pacjentów (w roku 2013 – 2580) oraz udzielono  

18156 porad  w poradniach specjalistycznych (w roku 2013 – 13 782). 
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I na koniec. Pytanie zasadnicze:  

Jaka jest przyszłość gołdapskiego szpitala? 

W praktyce mamy do wyboru dwa warianty: 
 

1. Utrzymanie szpitala w gestii powiatu i rozmowy z potencjalnym inwestorem  

na temat budowy nowego szpitala. Ten wariant jest możliwy TYLKO przy pomocy  

finansowej gmin powiatu gołdapskiego na poziomie około 400 000 zł rocznie przez 

trzy najbliższe lata. Perspektywy są optymistyczne, gdyż w 2015 roku straty w porów-

naniu z dwoma poprzednimi latami znacznie się zmniejszyły i wykazuję tendencję  

spadkową. Istnieją bardzo poważne przesłanki do wysunięcia wniosku, że od 2017  

roku szpital nie będzie generował strat.  

Dlaczego zatem konieczna jest pomoc gmin?  

Dlatego, że powiat dokonał tak ogromnego wysiłku finansowego, że nie jest w stanie 

wygenerować dodatkowych pieniędzy z przeznaczeniem na funkcjonowanie szpitala. 

Liczymy na pomoc samorządów gminnych Bań Mazurskich, Dubeninek i Gołdapi. 
 

Z publicznych wypowiedzi burmistrza Gołdapi i przedstawicieli rady miejskiej wyni-

ka, iż są skłonni udzielić szpitalowi pomocy finansowej. Jeśli deklaracje są prawdziwe, 

to szpital w swojej działalności się zbilansuje, powiat z obligacji spłaci zadłużenie i ist-

nieje duże prawdopodobieństwo wygenerowania przez GoldMedicę wkładu własnego 

w projekty unijne, które mogą pozwolić na dostosowanie szpitala (m.in. bloku opera-

cyjnego) do wymogów prawa. 
 

2. Alternatywnym wariantem jest oddanie zarządu szpitala podmiotowi zewnętrzne-

mu, ponieważ powiat nie jest w stanie w najbliższych trzech latach wygenerować  

dodatkowych środków finansowych (wielomilionowe obciążenie budżetu powiatu  

w ostatnich latach, kierowane na szpital zablokowało nam dalsze możliwości w tym 

względzie).  
 

 Aktualnie: Czekamy na odpowiedzi ze strony gmin i realne działania pomocowe. 

Jesteśmy przekonani, że w świetle dotychczasowych deklaracji, w trosce  o przyszłość 

gołdapskiego szpitala deklaracje zmienią się w czyny. 

 

Szanowni Państwo, 

 Przedstawiam Państwu tę informację tak, by Państwo mieli do niej dostęp z pierwszego 

źródła. Szpital gołdapski i jego funkcjonowanie, jego przyszłość jest na tyle poważną spra-

wą, by Państwo otrzymali informację „z pierwszej ręki”. Dlatego przekazujemy Państwu to 

specjalne  wydanie naszego czasopisma.  

                                                                                                                  Z wyrazami szacunku 

                                                                                                      Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski 


