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PRO J E K T 
 

UCHWAŁA Nr                 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                               2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie  

91 400 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na objęcie 91 400 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) 

akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna przez Województwo 

Podkarpackie, o cenie nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję, za kwotę 

914 000,00 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZAS ADNIENIE  

 

Zarząd Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. zwrócił się z wnioskiem  

do Województwa Podkarpackiego o dokapitalizowanie Spółki „Uzdrowisko Rymanów” 

S.A. na łączną kwotę 915 000,00 zł, w związku z wymogami, jakie nakłada na Spółkę  

przepis art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 849) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666), z których wynika 

konieczność wdrożenia obligatoryjnych zmian infrastruktury systemu informatycznego 

Spółki. 

Zdaniem Zarządu Spółki dokapitalizowanie, o które Zarząd wnosi jest konieczne 

w związku z obligatoryjnym charakterem przedmiotowych inwestycji i koniecznością 

ich realizacji do 30 czerwca 2021 r. oraz ograniczoną zdolnością do generowania 

przychodów i tym samym obecną trudną sytuacją gospodarczą Spółki, wynikającą 

z administracyjnych zakazów prowadzenia działalności na skutek pandemii Covid-19. 

Otrzymane dokapitalizowanie umożliwi dokończenie procesu modernizacji 

infrastruktury i spełnienie wymogów dotyczących elektronicznej dokumentacji 

medycznej. Inwestycja jest związana z działalnością Spółki w ramach publicznej 

ochrony zdrowia. 

Zgodnie z informacją Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Spółce 

w 2009 roku został wprowadzony program „Kuracjusz”, który umożliwił automatyzację 

całego procesu administracyjnej obsługi pacjenta, od meldunku na recepcji w dniu 

przyjazdu, poprzez planowanie zabiegów, leczenie, na wypisie skończywszy. Program 

działa poprawnie i na obecnym etapie umożliwia prawidłowe i zgodne 

z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej. Od początku 

2020 r. karty informacyjne generowane są w formacie zgodnym ze standardem  

HL7 CDA, personel medyczny (lekarze) posiada odpowiednie certyfikaty niezbędne  

do autoryzacji e-dokumentów, funkcjonuje system wydawania e-recept  

i e-skierowań. Dział Farmacji Szpitalnej również raportuje rozdysponowanie leków 

i potwierdza ich autentyczność za pomocą odpowiednich certyfikatów i platform 

(Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).  

Aby dokumentacja Spółki w tym zakresie była w pełni przetwarzana elektronicznie 

pozostaje do wprowadzenia kilka usprawnień, wymagających znaczących nakładów. 
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System „Kuracjusz” jest technicznie gotowy, ale konieczna jest jego integracja 

z platformą P1. Wszystkie zabiegi wykonywane w Spółce muszą być autoryzowane 

i potwierdzane przez personel medyczny w sposób elektroniczny, a cała 

dokumentacja pacjenta musi być w postaci cyfrowej. Dyżurki pielęgniarskie należy 

obligatoryjnie doposażyć w skanery dokumentów i niszczarki, bazy zabiegowe muszą 

zostać skomputeryzowane, sieć komputerowa musi być zabezpieczona w sposób 

umożliwiający nieprzerwaną pracę, nawet w przypadku braku prądu (zasilacze UPS, 

agregaty itp.). Każdy budynek musi posiadać przynajmniej jeden komputer, który 

umożliwi łączność z centralnym serwerem przez co najmniej 6 godzin w przypadku 

braku zasilania. Niezawodność i dostępność zasobów musi być na odpowiednim 

poziomie. Na podstawie analizy obecnych zasobów Spółka „Uzdrowisko Rymanów” 

S.A. sporządziła kosztorys inwestycji, które są niezbędne do wywiązania się 

z ustawowego obowiązku. 

 

LP Nazwa 
liczba 
sztuk 

cena netto 
wartość 

netto 

1 
Terminal wraz z wyposażeniem i licencją na system 

Kuracjusz  
36 7 000,00 zł 252 000,00 zł 

2 Skaner dokumentów EDM 20 2 000,00 zł 40 000,00 zł 

3 Czytnik kodów 28 300,00 zł 8 400,00 zł 

4 Zasilacze UPS do kluczowych punktów sieciowych 30 2 500,00 zł 75 000,00 zł 

5 Zapasowy serwer 1 40 000,00 zł 40 000,00 zł 

6 Macierz Dyskowa z wyposażeniem 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł 

7 Rozbudowa sieci LAN 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł 

8 Uruchomienie sieci światłowodowej 1 21 000,00 zł 21 000,00 zł 

9 Doposażenie szaf krosowniczych 1 22 500,00 zł 22 500,00 zł 

10 Niszczarka 15 500,00 zł 7 500,00 zł 

11 Wdrożenie EDM 1 15 000,00 zł 15 000,00 zł 

12 Komputer/Laptop 17" 33 4 000,00 zł 132 000,00 zł 

13 Modernizacja radiolinii 1 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

   SUMA 
NETTO 

743 400,00 zł 

   VAT 170 982,00 zł 

   
SUMA 

BRUTTO 
914 382,00 zł 

 


