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KS-I-O.0003.22.2022 

                    DZ-I.ZD-00029/23 

Pan 

Marek Sowa 

Radny  

Województwa Wielkopolskiego  

Szanowny Panie Radny, 

 

odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana 19 grudnia 2022 r. w sprawie renegocjacji umowy 

zawartej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z firmą Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., 

uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisem art. 46 ust. 1 odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.  

Decyzja dotycząca podpisania przez pana Krzysztofa Albińskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie o przedłużeniu umowy najmu pomieszczeń Szpitala na cele użytkowe firmie 

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. nie wymagała zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Zawarcie przedmiotowej umowy umożliwił zapis §6 ust. 1 Uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, 

wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego SPZOZ. 

Ponadto zaznaczam, że Dyrekcja Szpitala powyższą decyzję podjęła po działaniach polegających na analizie 

rynku oraz mając na uwadze wcześniejsze, dobre doświadczenia związane ze współpracą z firmą Fresenius 

Nephrocare Polska Sp. z o.o. Zaznaczam, że pieniądze jakie Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

uzyska z czynszu wpłyną korzystnie na sytuację finansową jednostki, a kontynuacja wynajmu wskazanego 

mienia nieruchomego na potrzeby najemcy nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia tego mienia, jak 

również nie spowoduje zaistnienia działalności konkurencyjnej wobec leszczyńskiego Szpitala. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uchwałą nr 19/2022 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie z 9 grudnia 2022 r. w sprawie: zobowiązania Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie do podjęcia negocjacji w zakresie wysokości czynszu najmu z podmiotem 

zewnętrznym, któremu WSZ w Lesznie zamierza wynająć powierzchnię użytkową, Dyrektor Szpitala podjął 

negocjacje z przedstawicielami firmy Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Kopia Protokołu z negocjacji 

w załączniku. 

Z poważaniem 

                                                                                      Z up. Marszałka Województwa 
                                                                                                   Paulina Stochniałek 
                                                                                                      Członek Zarządu 
Otrzymują:  
KS – 2  
DO – do wiadomości  
DZ– aa  
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