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POROZUMIENIE O POŁĄCZENIU 

SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Zawarte w dniu /.../ 2015 r. w Przemyślu pomiędzy: 

1. Województwo  Podkarpackie,  35‐010  Rzeszów,  al.  Łukasza  Cieplińskiego  4,  reprezentowane 

przez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….., zwane dalej Zarządem, 

2. Gmina Miejska Przemyśl, 37‐700 Przemyśl, Rynek 1,  reprezentowana przez Roberta Chomę  ‐  

Prezydenta, zwana dalej Prezydentem. 

 

§ 1 

Prezydent  oświadcza,  że  Gmina  Miejska  Przemyśl  jest  podmiotem  tworzącym  dla  Szpitala 

Miejskiego  w  Przemyślu  ul.  Słowackiego  85  wpisanego  do  rejestru  podmiotów  wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem W18 156201 

oraz  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000455924,  zwanego  dalej  „Szpital 

Miejski". 

 

§ 2 

Zarząd  oświadcza,  że  Sejmik  Województwa  Podkarpackiego  jest  podmiotem  tworzącym  dla 

Obwodu  Lecznictwa  Kolejowego  w  Przemyślu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej,  37‐700  Przemyśl, ul.  Sportowa  6, wpisanego  do  rejestru podmiotów wykonujących 

działalność  leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem W18 10143 

oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005169, zwanego dalej „OLK”. 

 

§ 3 

Strony porozumienia oświadczają, że działają, na podstawie: 

1) Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr /.../ z /.../ r. w sprawie /.../ stanowiącą załącznik nr 1 

do Porozumienia. 

2) Statutu Miasta Przemyśla. 

3) Uchwały  Sejmiku Województwa  Podkarpackiego  nr  /.../  z  /.../r. w  sprawie  /.../  stanowiącą 

załącznik nr 2 do Porozumienia, 

4) Statutu Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dokonają połączenia OLK i Szpitala Miejskiego w trybie w art. 66 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618 z późn. zm.), przy czym OLK jest przejmującym, a Szpital Miejski ‐ przejmowanym. 

2. Docelowo nazwa  i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po połączeniu          

i zmianie statutu będzie brzmiała „Wojewódzki Szpital nr 2 w Przemyślu” ul. Słowackiego 85. 

 

 

 



 

§ 5 

Strony  zgodnie oświadczają,  że na podstawie niniejszego porozumienia  z dniem połączenia OLK               

i Szpitala Miejskiego, uprawnienia oraz obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl podmiotu tworzącego 

w  stosunku  do  Szpitala  Miejskiego  z  zastrzeżeniem  §  11  ust.  4  przejmuje  Województwo 

Podkarpackie, które  staje  się podmiotem  tworzącym dla połączonych podmiotów, w  rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej.   

 

§ 6 

1. Prezydent  oświadcza,  że  na  dzień  30  czerwca  2015  r.  bilans  Szpitala Miejskiego  sporządzony 

zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  po  stronie  aktywów  i  pasywów‐zamyka  się  kwotą 

24.481.841,63  zł  słownie:  dwadzieścia  cztery  miliony  czterysta  osiemdziesiąt  jeden  tysięcy 

osiemset  czterdzieści  jeden  złotych  sześćdziesiąt  trzy  grosze), w  tym  stan  niżej wskazanych 

aktywów i pasywów wynosi: 

1)  stan aktywów obrotowych wynosi kwotę: 4.261.898,65 zł (słownie: cztery miliony dwieście 

sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), 

w tym: 

a) stan zapasów magazynowych:      786.032,40 zł; 

b) stan należności:                2.527.972,23 zł 

c) stan środków pieniężnych:  799.934,36 zł; 

2) rezerw  na  zobowiązania wynosi  kwotę  968.965,93  zł  (słownie:  dziewięćset  sześćdziesiąt 

osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), 

3) stan  zobowiązań  zobowiązania  wynosi  kwotę  5.350.058,04  zł  (słownie:  pięć  milionów 

trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych cztery grosze) 

4) stan rozliczeń międzyokresowych wynosi kwotę 7.091.506,46 zł (słownie: siedem milionów 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć złotych czterdzieści sześć groszy) 

2.  Sumę  bilansową  „Szpitala Miejskiego”  o  których mowa w  ust.  1  ustalono  na  podstawie 

następujących dokumentów: 

1) sprawozdania  finansowego  według  stanu  na  dzień  30  czerwca  2015  r.,  którego 

uwierzytelnione kopie stanowią załączniki nr 3 do porozumienia, 

2) spisu  dłużników  według  stanu  na  dzień  30  czerwca  2015  r.,  z  podaniem  wysokości 

należności  oraz wysokości  dokonanych  odpisów  aktualizujących wobec  łączonych  Zakładów, 

stanowiących załącznik nr 4 do porozumienia, 

3) spisu  wierzycieli  według  stanu  na  dzień  30  czerwca  2015  r.  z  podaniem  wysokości 

wierzytelności  każdego  z  nich  oraz  z  podaniem  wysokości  utworzonej  rezerwy  na  odsetki, 

stanowiącego załącznik nr 5 do porozumienia. 
4) Spisy o których mowa w punktach 2 i 3 powyżej zostaną uaktualnione przez Prezydenta na 

dzień podpisania porozumienia w terminie 30 dni od podpisania porozumienia.   
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§ 7 

1.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  na  podstawie  aktu  połączenia  mienie  Szpitala  Miejskiego, 

wierzytelności  i roszczenia zostaną w całości nieodpłatnie przejęte przez OLK wraz z ciążącymi na 

nich  zobowiązaniami  na  podstawie  sprawozdań  finansowych,  które  zostaną  sporządzone  na 

ostatni dzień okresu obrotowego poprzedzającego połączenie i zbadane przez biegłego rewidenta. 

2. W przypadku  zmian w  składzie majątku, wierzytelności  i  roszczeń mających miejsce po dacie 

bilansu o którym mowa w ust. 1, a przed datą zarejestrowania w KRS połączenia, strony zgodnie 

ustalą wykaz wyżej wymienionych aktywów i pasywów oddzielnym protokołem. 

3. Wykaz mienia  ruchomego  Szpitala Miejskiego objętego  ewidencją bilansową  i pozabilansową 

przedstawiają załączniki nr 6a – 6d.  

4.  Strony  zgodnie  oświadczają,  że  przeniesienie  mienia  określonego  w  załącznikach  nr  6a‐6d 

zostanie  dokonane  na  dzień  połączenia  na  podstawie  protokołu  przekazania,  sporządzonego 

pomiędzy OLK a Szpitalem Miejskim. 

5. Zarząd oświadcza,  że mienie, o którym mowa powyżej będzie wykorzystywane na działalność 

statutową  podmiotów  leczniczych  i  ich  następców  prawnych  świadczących  na  dzień  podpisania 

porozumienia stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne w Przemyślu.  

 

§ 8 

1.  Prezydent  oświadcza,  że  na  podstawie  uchwały,  o  której mowa w  §  3  pkt.  1 Gmina Miejska 

Przemyśl,  przeniesie  na  rzecz  Województwa  Podkarpackiego  nieruchomości  będące  obecnie               

w użytkowaniu Szpitala Miejskiego oznaczonej numerami 138. 139/2, 140/6, 141, 237, 240, 241          

w obrębie 212 miasta Przemyśla, dla której w Sądzie Rejonowym w Przemyślu prowadzona  jest 

księga wieczysta nr PR IP/00067023/4. 

2. Zarząd  oświadcza,  że  nieruchomości  wymienione  w  pkt.  1  będą  przekazane  dla  powstałej                 

z połączenia jednostki, w celu realizacji działalności statutowej. 

 

§ 9 

1. Prezydent Miasta oświadcza, że Szpital Miejski zawarł z NFZ. następujące umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w 2015 r.: 

1) umowa nr 0901017503201501 –  rodzaj  świadczeń – Leczenie szpitalne – wartość umowy 

24.033.538,00 zł  

2) umowa nr 0901017502201501 – rodzaj świadczeń – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

– wartość umowy 1.739.300,40 zł 

3) umowa nr 0901017502201503 – rodzaj świadczeń – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

(Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) wartość umowy – 165.320,40 zł 

4) umowa  nr  0901017504201501  –  rodzaj  świadczeń  –  Opieka  psychiatryczna  i  leczenie 

uzależnień – wartość umowy – 2.003.578,80 zł  

5) umowa nr 0901017507201501 –  rodzaj  świadczeń –  Leczenie  stomatologiczne – wartość 

umowy  ‐ 181.692,00 zł 
6) umowa nr 0901017505201501 – rodzaj świadczeń  ‐ Rehabilitacja lecznicza – 703.460,32 zł, 



7) umowa  nr  0901017501201513  –  rodzaj  świadczeń  Podstawowa  Opieka  Zdrowotna  – 

stawka kawitacyjna miesięczna 

2. Strony porozumienia po podpisaniu porozumienia złożą do NFZ pismo o przekazanie na rzecz 

powstałej  z  połączenia  jednostki  dotychczasowych  umów  o  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

zawartych przez Szpital Miejski od momentu podpisania aktu połączenia. 

 

§ 10 

Zarząd  oświadcza,  że Dyrektor OLK  po  podpisaniu  aktu  połączenia  złoży wniosek  o wykreślenie 

z dniem  upływu  3  miesięcy  od  daty  podpisania  porozumienia  Szpitala  Miejskiego  z  rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

§ 11 

1. Zarząd  oświadcza,  iż  przyjmuje  odpowiedzialność  z  tego  tytułu,  że  przejmowany  podmiot 

będzie  realizował  na  rzecz  osób  korzystających  ze  świadczeń  zdrowotnych  dalsze, 

nieprzerwane udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  realizowane bez  istotnego ograniczenia  ich 

dostępności  w obszarze  miasta  Przemyśl  i  powiatu  przemyskiego,  warunków  udzielania                    

i jakości.  

2. Zarząd zobowiązuje się do utrzymania w strukturach SPZOZ powstałego w wyniku niniejszego 

Porozumienia  Przychodni  dla  Dzieci  i Młodzieży  Niepełnosprawnej  w  lokalizacjach  przy  ul. 

Kapitulnej 4  (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3  im. Kazimierza Wielkiego) oraz 

Grunwaldzkiej 81 (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich). 

3. Prezydent zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do: 

a. obniżenia  podatku  od  nieruchomości  płaconego  przez  podmioty  świadczące  całodobową 

opieką  zdrowotną  w  formie  stacjonarnych  oddziałów  szpitalnych,  poprzez  przedłożenie 

Radzie Miejskiej w Przemyślu stosownego projektu uchwały,  

b. przejęcia  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  w  Przemyślu 

całorocznej ciągłej dostawy usług ciepłej wody i ogrzewania dla podmiotów leczniczych i ich 

następców  prawnych  świadczących  na  dzień  podpisania  porozumienia  stacjonarne                     

i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne w Przemyślu.  

c. przejęcie  przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o. w  Przemyślu  sieci 

wodociągowo‐kanalizacyjnej  posiadanej  przez  podmioty  lecznicze  i  ich  następców 

prawnych  świadczące  na  dzień  podpisania  porozumienia  stacjonarne  i  całodobowe 

świadczenia zdrowotne – szpitalne w Przemyślu.  

d. przyjęcia  darowizny  w  postaci  zbędnych  nieruchomości  będących  w  użytkowaniu 

podmiotów  leczniczych  i  ich  następców  prawnych  świadczących  na  dzień  podpisania 

porozumienia stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne w Przemyślu.  

e. zabezpieczenia w corocznie przedkładanych projektach budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl, 

dotacji  w  wysokości  200.000,‐  zł  na  cele  inwestycyjne  dla  Samorządu  Województwa 

Podkarpackiego  z  przeznaczeniem  dla  SPZOZ  powstałego  w  wyniku  niniejszego 

porozumienia.  

4. Prezydent  oświadcza,  iż  zobowiązanie  do  pokrycia  ujemnego  wyniku  finansowego  Szpitala 

Miejskiego  za  rok  2015  i  lata  wcześniejsze,  o  którym  mowa  w  art.  59  ust.  2  ustawy                      
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o działalności leczniczej nie obciąża Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 12 

1. OLK  po  podpisaniu  aktu  połączenia  staje  się  z  mocy  prawa  stroną  w  dotychczasowych 

stosunkach pracy pracowników łączonych Zakładów, do których stosuje się art. 231 Kodeksu pracy 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

2. Wykaz  pracowników  Szpitala Miejskiego,  sporządzony według  stanu  na  dzień  poprzedzający 

podpisania aktu połączenia, stanowi załącznik nr  7 do aktu połączenia. 

3. Wykaz  osób  zatrudnionych  na  umowy  inne  aniżeli  umowy  o  pracę  według  stanu  na  dzień 

poprzedzający podpisanie Porozumienia w Szpitalu Miejskim, stanowi załącznik nr 8.  

 

§ 13 

W  przypadku  sporów  mogących  wyniknąć  w  związku  z  wykonaniem  porozumienia  Strony 

zobowiązują  się  poszukiwać  w  pierwszej  kolejności  rozwiązań  ugodowych,  a  w  przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny. 

 

§ 14 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 15 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  porozumieniem  zastosowanie mają  przepisy  ustawy             

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r.  poz.618 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 121 z późn. zm). 

 

§ 16 

Zmiana i uzupełnienie porozumienia oraz załączników wymaga formy pisemnej. 

 

§ 17 

Wszystkie załączniki do porozumienia są jego integralnymi częściami. 

 

§ 18 

Porozumienie  sporządzono  w  ośmiu  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  podpisami  notarialnie 

poświadczonymi:  po  jednym  dla  Stron,  dwa  celem  złożenia Wojewodzie  Podkarpackiemu  i  dwa 

celem złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz po jednym dla połączonych zakładów. 

 

 

 

 

   



Załączniki: 

1. Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu z dn. ….. w sprawie 

2. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. ….. w sprawie 

3. Sprawozdanie finansowe Szpitala Miejskiego w Przemyślu sporządzone na dzień 30 czerwca 

2015 r.  

4. Spis dłużników Szpitala Miejskiego w Przemyślu sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r. 

5. Spis wierzycieli Szpitala Miejskiego w Przemyślu sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 r. 

6a   Wykaz  mienia  ruchomego  Szpitala  Miejskiego  w  Przemyślu  sporządzony  na  dzień  30 

czerwca 2015 r. – aparatura medyczna 

6b   Wykaz  mienia  ruchomego  Szpitala  Miejskiego  w  Przemyślu  sporządzony  na  dzień  30 

czerwca 2015 r. – środki transportu 

6c   Wykaz  mienia  ruchomego  Szpitala  Miejskiego  w  Przemyślu  sporządzony  na  dzień  30 

czerwca 2015 r. ‐ urządzenia 

6d   Wykaz  mienia  ruchomego  Szpitala  Miejskiego  w  Przemyślu  sporządzony  na  dzień  30 

czerwca 2015 r. – ewidencja pozabilansowa 

7. Wykaz pracowników Szpitala Miejskiego w Przemyślu według stanu na dzień ……………. 2015 

r. 

8. Wykaz osób zatrudnionych na umowy  inne aniżeli umowy o pracę według stanu na dzień 

….. 2015 r.  


