
UCHWAŁA NR IX/248/2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 20 lipca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia 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. 2013 r. poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie z dnia 17 września 2012 

roku, której przedmiotem jest „udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania 

procedur kardiologii inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie”, zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, a I – Kar Sp. z o.o., na 

wierzyciela Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr IX/248//2015 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 lipca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  

 

W dniu 17 września 2012 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, zawarł      
z firmą I-Kar Sp. z o.o., ul. Za Bramką 12A/6, 61 – 842 Poznań, umowę „na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych procedur kardiologii inwazyjnej              
w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”. Firma I-Kar 
Sp. z o.o. 28 kwietnia 2015 roku zwróciła się o wyrażenie zgody na cesję należności                
z przedmiotowej umowy na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  
(Dz. U. 2013 r. poz. 217 ze zm.) art. 54 ust. 5 Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie wnosząc o wyrażenie zgody na przekazywanie wynagrodzenia firmy   
I-Kar Sp. z o.o. za świadczone usługi kardiologiczne, przedstawił opinię na temat dokonania 
czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie, przychylając się do wniosku i wyjaśniając, że cesja wierzytelności w stosunku do 
umowy zawartej z firmą I – Kar Sp. z o.o. nie wpłynie negatywnie na płynność finansową 
Szpitala.  
Zgodnie z umową firma otrzymuje wynagrodzenie za świadczenia zapłacone przez NFZ. 
Ponadto umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia przez Szpital do 14 dni roboczych po 
otrzymaniu środków finansowych z NFZ.  
Powyższe zapisy zabezpieczają Szpital przed utratą płynności, a cesja wierzytelności nie 
naruszy ww. postanowień umowy. 
Analiza sytuacji finansowej (wg. stanu na dzień 31.12.2014r.) wskazuje, że SP ZOZ 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie osiągnął zysk netto, w 2013 roku w kwocie 
1 753 007,41 zł, w 2014 roku 975 555,64 zł, posiadł zobowiązania ogółem w wysokości 
25 513 776,67 zł, które zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 123 294,41 zł.  
Jednostka posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 831 300,03 zł.  
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 


