
UCHWAŁA NR XXVI/449/2012 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 września 2012 roku 

 

 

w sprawie odmowy wydania zgody na cesję wierzytelności Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 

 

 

Na podstawie art. 54 ust. 5 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych  

oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy, po zasięgnięciu opinii 

Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, odmawia się wydania 

zgody na cesję wierzytelności Spółdzielni Inwalidów Naprzód w Krakowie, przysługujących 

wobec SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na rzecz konsorcjum dwóch 

banków tj. ESBANK Banku Spółdzielczego w Radomsku i SGB – Bank S.A. w Poznaniu.   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/449/2012 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2012 roku 

 

W czerwcu 2012 roku Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie wystąpiła z wnioskiem do 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, o wydanie zgody na dokonanie cesji wierzytelności 

przysługujących wobec SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, na rzecz 

konsorcjum dwóch banków: ESBANK Banku Spółdzielczego w Radomsku i SGB – Bank S.A.  

w Poznaniu. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zawarł ze Spółdzielnią 

Inwalidów Naprzód w Krakowie w dniu 1 czerwca 2012 roku umowę nr 5/2012,  

o maksymalnej łącznej wartości usługi do kwoty brutto 3.122.452,66 zł. W myśl zapisów § 10 

pkt 8 umowy Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 

Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) art. 54 ust. 5, czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela SP ZOZ może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, który 

wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej  

i wynik finansowy SP ZOZ za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii 

kierownika SP ZOZ. W tym przypadku Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w Koninie, jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo  

– majątkowej jednostki negatywnie zaopiniował planowaną cesję wierzytelności.  

Ponadto analiza sytuacji finansowej Szpitala wskazuje, iż jego kondycja finansowa nie 

kształtuje się na zadowalającym poziomie i nie jest stabilna. Za 2011 rok SPZOZ WSZ  

w Koninie poniósł stratę netto w wysokości 22.183.683,04 zł.; za rok 2010 strata netto 

wyniosła 18.226.296,01 zł. Na koniec II kwartału 2012 roku zobowiązania Szpitala wyniosły 

35.414.787,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 8.774.260,00 zł. Za okres 7 miesięcy 

bieżącego roku SP ZOZ WSZ w Koninie wygenerował stratę na poziomie 5.955.304,68 zł.   

 

 W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


