
UCHWAŁA  NR XXVIII/530/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 

w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela 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, 

terminowości spłat zobowiązań 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 zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie z F.H.U. Angas, Andrzej Prządka, 87-100 Toruń, ul. Zbożowa 142, na 

rzecz Ifis Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 

Warszawa. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/530/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 

w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. 

 

 

 

We wrześniu 2012 roku F.H.U. Angas, Andrzej Prządka, 87-100 Toruń, ul. Zbożowa 142 

wystąpiła z wnioskiem, o zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie    

z F.H.U. Angas, Andrzej Prządka, 87-100 Toruń, ul. Zbożowa 142 na rzecz Ifis Finance sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa. SP ZOZ Wojewódzki 

Szpital Zespolony w Koninie, zawarł z F.H.U. Angas, Andrzej Prządka umowę, o nr 14/2012     

na świadczenie usług transportu osób dializowanych. 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, w piśmie z dnia 11.10.2012 r. negatywnie zaopiniował 

planowaną zmianę wierzyciela.  

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. 

 

 


