
Uchwała Nr 102/09 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 lipca 2009 roku 
 
 

w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod fi rmą „Szpital Mazowiecki 
w Garwolinie” Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 18 ust. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1) oraz 
§ 2 i 4 uchwały Nr 162/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
8 września 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia przez Województwo Mazowieckie 
do spółek handlowych wkładów, a takŜe obejmowania, nabywania i zbywania w nich 
udziałów i akcji (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7042) – uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1. 
1. Tworzy się spółkę prawa handlowego pod firmą „Szpital Mazowiecki 

w Garwolinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Garwolinie, zwaną dalej „Spółką”. 

2. Podstawowym celem działalności Spółki będzie utworzenie niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.2). 

3. Początkowy kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł, podzielony na 1000 
udziałów po 500 zł kaŜdy, wniesiony w formie pienięŜnej w całości przez 
Województwo Mazowieckie. 

 
 

§ 2. 
 

1. Utworzony, przez Spółkę niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z chwilą 
zakończenia działalności medycznej przez Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu zapewni osobom 
korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Garwolinie 
dalsze nieprzerwane korzystanie z tych świadczeń bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków i jakości poszczególnych rodzajów świadczeń. 

2. Po przejęciu mienia (nieruchomości i rzeczy ruchomych) przez Województwo 
Mazowieckie od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci  
i MłodzieŜy w Zagórzu, Województwo przekaŜe mienie niezbędne 
do prowadzenia przez nową Spółkę działalności do uŜywania na podstawie 
odrębnych umów. 

 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370  
i Nr 223, poz. 1458. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,  
Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, 
poz. 641. 



 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały, w tym podejmowanie wszystkich czynności prawnych 
niezbędnych do zawiązania Spółki, powierza się Zarządowi Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Robert Soszyński 



Uzasadnienie 
 

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną w Mazowieckim Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu oraz brakiem środków 
finansowych na bieŜącą działalność, jak równieŜ brakiem moŜliwości poprawy 
sytuacji finansowej zakładu w najbliŜszym czasie, istnieje konieczność podjęcia 
zasadniczych decyzji związanych z dalszym funkcjonowaniem Centrum. 

Proponowanym prawnie dopuszczalnym rozwiązaniem jest utworzenie spółki 
prawa handlowego, na podstawie art. 13 ust. 1, art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590  
z późn. zm.) i przepisach ustawy o gospodarce komunalnej a następnie rozpoczęcie 
procesu likwidacji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci  
i MłodzieŜy w Zagórzu na podstawie art. 36, 43 i art. 60 ust. 4b i ust. 6 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, 
Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290).  

Zgodnie z wypracowaną w dotychczasowej praktyce jednostek samorządu 
terytorialnego ścieŜką legislacyjną przekształceń publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, pierwszym krokiem podejmowanym w formie uchwały Sejmiku 
Województwa jest wyraŜenie zgody na utworzenie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która po zawiązaniu niezwłocznie utworzy niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej, natomiast kolejnym jest likwidacja publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej z jednoczesnym przekazaniem jego działalności medycznej do 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kolejność taka jest uwarunkowana tym, iŜ 
przy rozpoczęciu procesu likwidacji SPZOZ niezbędne jest wskazanie podmiotu, 
który przejmie prowadzenie działalności medycznej po likwidowanej jednostce. 

Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, 
Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290) zobowiązania i naleŜności samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji (nie uregulowane w trakcie 
trwania tego procesu) staną się zobowiązaniami i naleŜnościami jednostki 
samorządu terytorialnego (Województwa Mazowieckiego).  

Reasumując podstawowym celem utworzonej przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego spółki będzie więc prowadzenie działalności medycznej  
i niemedycznej przejętej w części od samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w Zagórzu. 

Po utworzeniu nowego podmiotu, organy spółki powinny podjąć odpowiednie 
uchwały o utworzeniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz dokonać 
rejestracji NZOZ w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez 
Wojewodę Mazowieckiego. Następnie utworzony NZOZ zawrze umowy 
na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

W przypadku likwidacji Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 
i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu proponuje się utworzenie dwóch spółek 
prawa handlowego, które stworzą dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 
które podejmą działalność z dniem 1 stycznia 2010 r. Szpital Mazowiecki 
w Garwolinie Sp. z o.o. utworzy NZOZ w Garwolinie, który przejmie działalność po 
Szpitalu w Garwolinie natomiast Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. 
utworzy NZOZ w Zagórzu, który przejmie pozostałą działalność po Mazowieckim 
Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci w Zagórzu. PowyŜsze rozwiązanie 
umoŜliwi Spółkom zawarcie własnych kontraktów z NFZ, bez konieczności 
przejmowania w drodze cesji kontraktów zawartych z NFZ, które musiałyby być, 
w przypadku nie zakończenia przez niego działalności medycznej do dnia 



31.12.2009 r. zawarte przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji 
Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu. Pozwoliłoby to przede wszystkim na uniknięcie przez 
Spółki odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania Szpitala w tym zakresie oraz 
wynegocjowanie kontraktów zgodnych z oczekiwaniami nowopowołanego podmiotu. 
 

Konieczność przekształcenia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii  
i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu jako jednej z wojewódzkich jednostek 
ochrony zdrowia, wynika przede wszystkim z tego, Ŝe: 

 
Centrum znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która przedstawia 

się następująco:  
1. Wykonanie i wynik - stan na dzie ń 31.12.2008 r. 

 
a) Przychody                                                          22.031.702,84 zł. 

w tym: 
 z NFZ  :                                                         20.123.579,60 zł. 

 
b) Koszty                                                                                     26.858.735,73 zł. 

 
c) Wynik finansowy (strata): - 4.827.032,89 zł. 

 
d) Zobowi ązania ogółem: 15.479.491,54 zł. w tym: 

� Zobowiązania publicznoprawne:                                         1.288.800,87 zł. 
� Zobowiązania cywilnoprawne:                                          13.313.815,46 zł. 
� Fundusz specjalny:                                                                876.875,21 zł. 

e) Wskaźnik płynno ści finansowej: 0,4   
 

2. Wykonanie i wynik - stan na dzie ń 31.05.2009 r. 
 

a) Przychody                                                                       9.452.564,03 zł.  
w tym: 

 z NFZ:                                                           8.867.969,97 zł. 
 

b) Koszty                                                                                     11.940.455,57 zł. 
 

c) Wynik finansowy (strata): - 2.487.891,54 zł. 
 

d) Zobowi ązania ogółem: 14.660.854,92 zł. w tym:  
� Zobowiązania publicznoprawne:                                       1.328.599,98 zł. 
� Zobowiązania cywilnoprawne:                                        12.215.356,66 zł. 
� Fundusz specjalny:                                                           1.116.898,28 zł. 

e) Wskaźnik płynno ści finansowej: 0,6  
 
 Spółka Szpital Mazowiecki w Garwolinie będzie powołana jako jednoosobowa 
spółka Samorządu Województwa Mazowieckiego z początkowym kapitałem 
zakładowym o wartości 500.000 zł., podzielonym na 1000 udziałów po 500 zł. Spółka 
prowadzić będzie działalność dzierŜawiąc na początku od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w części zespół składników majątkowych wykorzystywany 
dotychczas przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci  
i MłodzieŜy w Zagórzu. Jednocześnie w celu umoŜliwienia prowadzenia Spółce 
prawidłowej i racjonalnej działalności z jak najmniejszym ryzykiem zakłada się, iŜ 



Spółka zostałyby w najbliŜszym czasie dokapitalizowana i gdy będzie to juŜ moŜliwe 
wyposaŜona w formie aportu w mienie przejęte przez Województwo, w szczególności 
w nieruchomości, wykorzystywane obecnie przez Mazowieckie Centrum 
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagorzu (przez Szpital  
w Garwolinie). 
 Mając powyŜsze na uwadze, utworzenie Spółki pod firmą „Szpital Mazowiecki 
w Garwolinie” Sp. z o.o., naleŜy uznać za zasadne i w związku z tym Zarząd 
Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przedmiotowej uchwały. 
 W załączeniu projekt umowy spółki „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 


