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UCHWAŁA NR L/1134/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 24 września 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Poznaniu. 

 

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. 2018 r. poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Poznaniu z określonego w umowie do przetargu nieograniczonego nr 65/2018 z 7 września 

2018 roku na modernizację zrobotyzowanego systemu Cyberknife w kwocie 5 152 865,85 zł, 

z 2 QUART MEDICAL B.V. z siedzibą Mezenhof 83, 1742 GH Schagen (Niderlandy),                

na MEDFinance S.A. al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

 

do uchwały nr L/1134/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Poznaniu. 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o zmianę 

wierzyciela z określonego w umowie do przetargu nieograniczonego nr 65/2018 z 7 września 

2018 roku na modernizację zrobotyzowanego systemu Cyberknife w kwocie 5 152 865,85 zł, 

z 2 QUART MEDICAL B.V. z siedzibą Mezenhof 83, 1742 GH Schagen (Niderlandy),  

na MEDFinance S.A. al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź.  

Analiza sytuacji finansowej Centrum wskazuje, że Jednostka za 2017 rok osiągnęła 

dodatni wynik finansowy (netto) w kwocie 5 642 499,23 zł, uzyskując wzrost przychodów 

ogółem przy jednoczesnym mniejszym wzroście kosztów ogółem. Zobowiązania ogółem za 

ubiegły rok obrachunkowy wyniosły 22 852 260,63 zł i utrzymywały się na niskim poziomie 

stanowiąc 7,00% sumy pasywów. Zobowiązania ze względu na termin zapadalności 

stanowiły zobowiązania krótkoterminowe m.in.: wobec dostawców towarów i usług, z tytułu 

podatków  

i ubezpieczeń, czy z tytułu wynagrodzeń. Jednostka zachowała płynność finansową,  

co potwierdza brak zobowiązań wymagalnych na koniec 2017 roku. 

Zdaniem Kierownictwa wyrażonym w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, poddanym 

badaniu przez biegłego rewidenta i zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Społeczną, 

sytuacja ekonomiczna Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest dobra. Centrum prowadzi 

politykę oszczędnościową przy jednoczesnym, efektywnym oraz racjonalnym wykorzystaniu 

posiadanych i uzyskanych zasobów materialnych, ludzkich, informatycznych i finansowych.  

Dokonanie cesji wierzytelności zdaniem Dyrektora Centrum pozwoli na szybką realizację 

dostawy i w rezultacie korzystnie wpłynie na poziom udzielanych pacjentom przez 

Wielkopolskie Centrum Onkologii świadczeń zdrowotnych.  

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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