STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biorąc pod uwagę regionalny charakter
szpitala w Grudziądzu oraz oczekiwania mieszkańców Regionu utrzymania dla niego statusu
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wyraża wolę przejęcia Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewiduje się możliwość skorzystania z jednej z dwóch form przeprowadzenia zmiany
podmiotu tworzącego, czyli z Miasta Grudziądza na Województwo Kujawsko-Pomorskie:
przez połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
poprzez zmianę podmiotu tworzącego na podstawie porozumienia.
Połączenie Szpitala w Grudziądzu może nastąpić w trybie art.66 ustawy o działalności
leczniczej przez przeniesienie całego mienia szpitala przejmowanego na inny wojewódzki
szpital przejmujący lub utworzenie nowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, powstałego z łączących się zakładów opieki zdrowotnej.
Zmiana podmiotu tworzącego może zostać przeprowadzona również w trybie art.67a
ustawy o działalności leczniczej na podstawie porozumienia pomiędzy Miastem Grudziądz
a Województwem.
Warunki przejęcia Szpitala określone zostaną w porozumieniu, w którym poza zapisami
dotyczącymi kwestii formalnych o stronach umowy, powinny znaleźć się zapisy dotyczące
zasad:
- odpowiedzialności za zobowiązania przejmowanego zakładu opieki zdrowotnej,
- przejęcia mienia Szpitala,
- przekazania na własność Województwu nieruchomości będących w posiadaniu
Szpitala, których właścicielem przed dniem zawarcia porozumienia jest podmiot przekazujący.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed podjęciem ostatecznej decyzji
oczekiwać będzie przedstawienia informacji o sytuacji organizacyjnej i finansowej Szpitala
oraz tytułów prawnych (wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach) do majątku
ruchomego i nieruchomego będącego we władaniu Szpitala.
Ponadto Radni Sejmiku zapoznani zostaną z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi
pokrywania ujemnego wyniku finansowego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
wprowadzonymi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r.
sygnatura K 4/17 w sprawie art.59 ust.2 w związku z art.55 ust.1 pkt 6 i art.61 ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu
terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej, do pokrycia straty netto.
Niniejsze stanowisko podejmowane jest w związku z koniecznością przyjęcia dalszej
koncepcji funkcjonowania Szpitala w Grudziądzu oraz wnioskiem Miasta Grudziądza
o pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 250 mln zł na przeprowadzenie restrukturyzacji
zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej i koniecznością aktualizacji programu naprawczego.
Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego stoją na stanowisku, że proponowana
zmiana podmiotu prowadzącego pozwoli na rozszerzenie sieci szpitali wojewódzkich i zakresu
świadczeń medycznych dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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