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UCHWAŁA NR XX/535/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 

im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie. 

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. z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela z określonego w umowie 10/6/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, 
której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne, pracownię endoskopową 
i laboratorium, zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim 
Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie, a EMTEL 
Przedsiębiorstwo Projektowo – Produkcyjne Waldemar Śliwa na wierzyciela EMTEL Śliwa spółka 
komandytowa. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr XX/535/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 

im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie. 

W dniu 19 maja 2016 roku SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” 
im. Al. Piotrowskiego w Gnieźnie zawarł z EMTEL Przedsiębiorstwem Projektowo – Produkcyjnym 
Waldemar Śliwa, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze, umowę 10/6/2016, której przedmiotem jest sprzedaż  
i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne, pracownię endoskopową i laboratorium. Wykonawca 
zwrócił się o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie z Waldemara Śliwy prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo – Produkcyjne EMTEL Waldemar Śliwa, z tytułu wymagalnych  
i niewymagalnych wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy na EMTEL Śliwa spółka 
komandytowa. 

Powyższe wynika z decyzji o zmianie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej 
z dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej Waldemara Śliwy w EMTEL Śliwa spółkę 
komandytową, w której wspólnikami są: Waldemar Śliwa (komplementariusz), Celina Śliwa, Agnieszka 
Szewczyk i Marcin Śliwa (komandytariusze). EMTEL Śliwa Spółka komandytowa zamierza prowadzić 
działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym dotychczasowej działalności gospodarczej Waldemara 
Śliwy prowadzonej pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo – Produkcyjne EMTEL Waldemar Śliwa. 

W związku z tym, że składnikiem przedsiębiorstwa, które ma być wniesione do EMTEL Śliwa spółka 
komandytowa są także ww. wierzytelności wobec SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie wynikające z umowy nr 10/6/2016 z dnia 19.05.2016 r. dla 
skutecznego przeniesienia tych wierzytelności wymagana jest zgoda podmiotu założycielskiego na podstawie 
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 r. poz. 618 ze zm.). 

Zgodnie z ww. przepisami Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie wnosząc o wyrażenie zgody, przedstawił pozytywną opinię na 
temat dokonania czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. 

Analiza sytuacji finansowej wskazuje, że SP ZOZ Wojewódzki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka” w Gnieźnie w 2014 roku wygenerował stratę netto w kwocie -1 456 073,22 zł, w 2015 roku -
1 976 079,14 zł (w oparciu o sprawozdania roczne). Szpital posiadał w 2014 roku (wg. stanu na dzień 
31.12.2014 r.) zobowiązania ogółem w wysokości 7 199 019,87 zł a w roku 2015 (wg. stanu na dzień 
31.12.2015 r.) w wysokości 11 083 882,55 zł . Jednostka (wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.) posiadała 
zobowiązania wymagalne w wysokości 253 060,42 zł. 

Zmiana wierzyciela pozostaje bez wpływu na zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń, jak również 
zmianę sytuacji finansowej i wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


