
 

Stanowisko 

Rady Powiatu w Poznaniu 

w sprawie Szpitala w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. 

przyjęte podczas XIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 lutego 2016 roku 

Dwudziestego lutego br. upłynęło 12 lat od odzyskania dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego, 

szpitala w Puszczykowie. Spółka Szpitale Gdańskie- wcześniejszy dzierżawca placówki, poprzez 

nieudolne zarządzanie, doprowadziła szpital na skraj bankructwa. Mimo wcześniejszych zapewnień, 

nie tylko nie zrestrukturyzowała jednostki, ale wygenerowała kolejne, jeszcze większe długi, 

sprawiając, że zobowiązania placówki sięgnęły kwoty 30 milionów zł. Powstały dług przez lata, 

spłacany był z pieniędzy publicznych. Obecnie, Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 

Dąbrowskiego S.A., to dobrze zarządzana, nowoczesna i przede wszystkim skutecznie służąca 

mieszkańcom powiatu, placówka medyczna. 

Taki stan rzeczy nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie władz powiatu II, III, IV 

kadencji oraz ich wspólne przekonanie, że warto, mimo trudności, podjąć wyzwanie i stworzyć, z 

myślą o mieszkańcach Powiatu Poznańskiego, szpital na miarę XXI wieku. 

Spółka, którą dzisiaj posiadamy, to efekt wieloletniego, ogromnego zaangażowania Zarządu Powiatu 

w Poznaniu, ale również pełnego zrozumienia oraz przychylności rad powiatu minionych kadencji, 

które rokrocznie przeznaczały znaczne środki finansowe, początkowo na ratowanie szpitala, w latach 

następnych, na jego modernizację i rozwój. Nie byłoby tego szpitala, gdyby nie wspólne przekonanie 

o konieczności stworzenia mieszkańcom Powiatu Poznańskiego placówki oferującej usługi medyczne 

w szerokim zakresie, realizowane na bardzo wysokim poziomie. 

Również przed władzami Powiatu Poznańskiego V kadencji stoją niemałe wyzwania, zarówno 

organizacyjne jak i finansowe. Wyzwania, które w ostatecznym rozrachunku mają doprowadzić do 

zakończenia modernizacji spółki oraz zagwarantować jej stały rozwój. 

Mając powyższe za wspólny cel, Rada Powiatu w Poznaniu postanawia, niezależnie od wyznawanych 

poglądów politycznych jej członków, wspierać działania Zarządu Powiatu w Poznaniu, zmierzające do 

skutecznego zarządzania spółką i jej majątkiem, stałego podnoszenia jakości usług medycznych, 

realizowanych przez Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A., ale przede 

wszystkim budowania placówki otwartej na ludzi i ludziom przyjaznej, takiej, poprzez którą w sposób 

najlepszy z możliwych realizowane będzie zadanie powiatu, jakim jest promocja i ochrona zdrowia 

jego mieszkańców. 
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