
Uchwała Nr XXXI/812/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego wKowanówku ze Szpitalem
Wojewódzkim wPoznaniu

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 
2016 r. poz. 486 ze zm.), w związku z art. 66  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Łączy się z dniem 1 sierpnia 2017 roku Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku                           
i Szpital Wojewódzki w Poznaniu przez przeniesienie całego mienia Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku (przejmowany) na Szpital Wojewódzki w Poznaniu (przejmujący).

2. Obszarem działania będzie dotychczasowy obszar działania Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 
Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

3. Połączona jednostka będzie działała pod nazwa: Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

Siedzibą jednostki będzie Poznań, ul. Juraszów 7/19.

§ 2. 

1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia przejmie zadania Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku.

2. Szpital Wojewódzki w Poznaniu prowadzić będzie gospodarkę finansową w dotychczasowej formie jako 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

3. Organem sprawującym nadzór nad Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu jest Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego.

§ 3. 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia przejmie mienie, zobowiązania i należności Szpitala 
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku wynikające z bilansów zamknięcia sporządzonych na dzień 
31 lipca 2017 roku.

§ 4. 

Szpital Wojewódzki wPoznaniu staje się wtrybie art.231  kodeksu pracy pracodawcą dla pracowników Szpitala 
Kardiologiczno-Rehabilitacyjnego wKowanówku.

§ 5. 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku.

§ 6. 

Odwołuje się z dniem 31 lipca 2017 roku Radę Społeczną Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w 
Kowanówku.

§ 7. 

Nowa struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zostanie określona w statucie Szpitala, 
nadanym przez podmiot tworzący jednostkę.
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§ 8. 

1. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w 
Kowanówku z rejestrów:

1) podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

2. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu złoży wnioski o wykreślenie zakładu przejmowanego z 
rejestrów, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego

Zofia Szalczyk
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI/812/17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z 29 maja 2017 roku

w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem
Wojewódzkim w Poznaniu

Zgodnie z przytoczonymi przepisami do kompetencji Sejmiku Województwa należy tworzenie,
przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie
ich w majątek.

Połączenie Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim
w Poznaniu wynika z konieczności dostosowania łączonych jednostek do wymogów ustawy z 23 marca 2017r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zapewnieniu
Szpitalowi w Kowanówku możliwości wejścia do systemu tzw. „sieci szpitali”, co pozwoli mu na
finansowanie działalności w ramach ryczałtu.

Wykluczenie Szpitala z systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
z uwagi na niespełnienie kryteriów kwalifikujących do tzw. „sieci szpitali”, jak również brak woli
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) co do możliwości
skorzystania z art. 95n ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1977 ze zm.), z pewnością ograniczyłoby dostępność pacjentów do leczenia
chorób układu krążenia i nie zapewniłoby odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie
północnej Wielkopolski.

Choroby serca są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa
wielkopolskiego. Zgodnie z danymi zawartymi w Mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla
województwa wielkopolskiego w latach 2015-2025 prognozowany jest najwyższy wzrost (o 16%)
zachorowalności na choroby kardiologiczne. Poziom zachorowań w województwie wielkopolskim wzrośnie
z 31,9 tys. zachorowań w 2015r. do 37,1 tys. w 2025r.

Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku spełnia oczekiwania Ministerstwa Zdrowia
w zakresie opieki koordynowanej nad pacjentem kardiologicznym (posiada pracownie, oddział kardiologiczny,
oddział rehabilitacji kardiologicznej oraz przyszpitalną poradnię kardiologiczną). W Poradni Kardiologicznej
zarejestrowanych jest ponad 15 tys. pacjentów. Udzielane są tam porady między innymi pacjentom po
wszczepieniu stymulatorów, czego nie jest w stanie zapewnić żadna inna poradnia. Wartość kontraktu na
rehabilitację kardiologiczną w 2016r. stanowiła 65% środków przeznaczonych przez WOW NFZ na tego typu
działalność w Wielkopolsce, z czego jednoznacznie wynika, że Szpital jest największym ośrodkiem
rehabilitacji kardiologicznej w regionie, a żaden inny ośrodek w Wielkopolsce nie jest w stanie zagwarantować
tych świadczeń oczekującym pacjentom. Szpital w Kowanówku aktywnie współpracuje z wieloma podmiotami
leczniczymi w Wielkopolsce między innymi szpitalami klinicznymi, wojewódzkimi oraz powiatowymi
zabezpieczając ich oddziały kardiochirurgiczne i kardiologiczne w świadczenia z zakresu rehabilitacji
kardiologicznej.

Pozostawienie Szpitala poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej (PSZ) zmusiłoby go do konkurowania o wolne środki pozostające poza systemem PSZ w ramach
konkursów ofert ogłoszonych przez NFZ na świadczenia zdrowotne, które nie będą właściwie zaspokojone na
terenie danego województwa. Z uwagi na powyższe, nie ma żadnej gwarancji, że taki konkurs zostanie
ogłoszony, jak i niewiadomą są środki które zostaną na ten cel przeznaczone. Zmniejszenie kontraktu lub brak
kwalifikacji do grona beneficjentów, spowoduje brak możliwości zbilansowania działalności Szpitala.

Szpital ma podpisany kontrakt z NFZ do 30 czerwca 2017r. na łączną kwotę 14 063 669,40 zł, w tym:

·kardiologia – hospitalizacja: 7 679 464,00 zł,

·kardiologia – hospitalizacja ozw (ostrych zespołów wieńcowych): 1 623 700,00 zł

·rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych: 3 275 376,00 zł,

Strona 1



·rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych: 1 128 897,00 zł,

·rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym: 111 034,00 zł,

·AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) – świadczenia z zakresu kardiologii (w tym pierwszorazowe):
245 198,40 zł.

W roku 2016 kontrakt z NFZ wyniósł łącznie 28 553 782,75 zł (wartość bez wynagrodzeń
dla pielęgniarek).

Szpital w latach 2013 – 2016 był w dobrej kondycji finansowej i osiągał dodatnie wyniki finansowe
w następujących wysokościach odpowiednio: 3 661 263,90 zł, 3 173 787,55 zł, 1 842 826,92 zł,
1 260 724,72 zł. Fundusz własny na 31 grudnia 2016r. wykazywał wartość 10 627 480,21 zł. Zobowiązania
ogółem w latach 2013-2016 kształtowały się na poziomie odpowiednio:
12 131 679,88 zł, 9 625 412,79 zł, 7 941 495,40 zł, 6 126 444,07 zł. W analizowanym okresie Szpital
nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Poziom należności jednostki na 31 grudnia 2016r. wynosił
3 212 165,28 zł.

Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku

Wyszczególnienie 2013r. 2014r. 2015r. 2016r.

przychody ogółem 28 784 532,72 28 459 415,21 29 503 810,02 29 838 745,41

koszty ogółem 25 094 640,82 25 252 614,66 27 626 740,10 28 542 548,69

podatek dochodowy oraz
pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

28 628,00 33 013,00 34 243,00 35 472,00

wynik finansowy 3 661 263,90 3 173 787,55 1 842 826,92 1 260 724,72

zobowiązania ogółem, w tym: 12 131 679,88 9 625 412,79 7 941 495,40 6 126 444,07

zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00

należności ogółem 3 773 673,81 2 909 078,09 3 099 816,37 3 212 165,28

suma bilansowa 24 265 917,57 26 234 958,29 26 595 985,40 25 797 269,27

fundusz własny 4 397 544,93 7 229 677,45 9 366 755,49 10 627 480,21

fundusz założycielski 4 940 113,51 4 940 113,51 4 940 113,51 4 940 113,51

fundusz zakładu 339 773,88 339 773,88 2 289 563,94 4 426 641,98

zysk / strata z lat ubiegłych -4 543 606,36 -1 223 997,49 294 251,12 0,00

zysk / strata netto 3 661 263,90 3 173 787,55 1 842 826,92 1 260 724,72

W latach 2013, 2014, 2015 i 2016 wynik finansowy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przedstawiał się
następująco: -6 168 913,31 zł, -4 997 074,93 zł, -5 399 156,92 zł, -6 346 755,36 zł. Fundusz własny na
31 grudnia 2016r. wykazywał wartość 60 676 234,14 zł. Zobowiązania ogółem w latach 2013-2016
kształtowały się na poziomie odpowiednio: 29 760 420,85 zł, 29 997 696,08 zł, 28 525 904,92 zł, 25 117
074,38 zł. W analizowanym okresie nie występowały zobowiązania wymagalne. Poziom należności jednostki
na 31 grudnia 2016r. wynosił 14 224 763,29 zł.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Wyszczególnienie 2013r. 2014r. 2015r. 2016r.

przychody ogółem 149 762 001,46 149 105 628,26 153 606 279,81 172 730 207,01

koszty ogółem 155 930 914,77 154 102 703,19 159 005 436,73 179 076 962,37

podatek dochodowy oraz
pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,0 0,0 0,00 0,00

wynik finansowy -6 168 913,31 -4 997 074,93 -5 399 156,92 -6 346 755,36
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zobowiązania ogółem, w tym: 29 760 420,85 29 997 696,08 28 525 904,92 25 117 074,38

zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00

należności ogółem 10 239 776,13 10 678 838,46 10 375 530,29 14 224 763,29

suma bilansowa 92 853 781,20 84 186 901,82 78 669 995,79 143 610 036,42

fundusz własny 15 857 168,56 10 696 549,47 5 698 875,49 60 676 234,14

fundusz założycielski 28 525 657,48 28 525 657,48 28 525 657,48 92 141 694,92

fundusz zakładu 0,00 0,00 0,00 215 845,13

zysk / strata z lat ubiegłych -6 499 575,61 -12 832 033,08 -17 427 625,07 -25 334 550,55

zysk / strata netto -6 168 913,31 -4 997 074,93 -5 399 156,92 -6 346 755,36

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
województwa wielkopolskiego jest jednym z priorytetowych zadań Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. 2017r. poz. 844), która
weszła w życie z dniem 4 maja 2017 r, w przypadku łączenia się Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) nie stosuje się okresu, o którym mowa
w art. 66 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym, w akcie połączenia
odstąpiono na mocy wyżej wymienionego przepisu od wskazania terminu w jakim Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu złoży wniosek o wykreśleniu ze stosownych rejestrów przejmowanego zakładu.

Mając na uwadze powyższe oraz przede wszystkim dobro obecnych i przyszłych pacjentów, zasadnym jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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