
Załącznik
do Uchwały Nr XVI/437/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 grudnia 2007 r.

POROZUMIENIE

o połączeniu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„ZDROJE” w Szczecinie ze Szpitalem Miejskim im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie -

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Zawarte w dniu  ………………..  w Szczecinie pomiędzy:
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
1. Norberta Obryckiego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz
2. Marka Hoka Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Zwanym dalej „Województwem”,

a

Gminą Miasto Szczecin
Reprezentowaną przez Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecina

Zwaną dalej „Miastem”

Województwo i Miasto występujące łącznie zwane będą dalej: ”Stronami”

§1

1. Województwo oświadcza, iż w rozumieniu art.8, ust1, pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 07.14.89 z późniejszymi zmianami) jest podmiotem, który 
utworzył zakład przejmujący - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ZDROJE” w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mącznej 4, (zwanym dalej: ”Szpitalem 
Zdroje”) 
2. Miasto oświadcza, iż w rozumieniu art.8, ust.1, pkt 3 ww ustawy jest podmiotem, który utworzył 
zakład przejmowany - Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie -  Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 52 (zwanego 
dalej „Szpitalem Miejskim”.

§2

1. Strony zgodnie oświadczają, iż na podstawie:
A. Uchwały nr  Rady Miasta z dnia……………………………………………… stanowiącej 

załącznik nr 1
B. Uchwały nr Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

…………………………………………………………………………………… stanowiącej 
załącznik nr 2

C. Pozytywnej opinii Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
…………………………………………………………………………………… stanowiącej 
załącznik nr 3

zamierzają dokonać połączenia Szpitala Zdroje i Szpitala Miejskiego w ten sposób, iż całe mienie 
Szpitala Miejskiego według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia 
zostanie przeniesione na Szpital Zdroje tj. dokonać połączenia w sposób określony w art. 43h ust. 1 
pkt 1 ww ustawy.
2. Miasto oświadcza, iż jako podmiot tworzący, zgodnie z przepisem art.53a ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej, pozbawił Szpital Miejski następujących składników mienia:
- gruntów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5
- budynków, budowli i obiektów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5



§3

Województwo Zachodniopomorskie pełnić będzie funkcję podmiotu, który utworzył zakład dla 
połączonego zakładu, którego nazwa to: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie z siedzibą przy ul. Mącznej 4. 

§4

Strony zgodnie oświadczają, iż Szpital Zdroje z chwilą przejęcia praw i obowiązków Szpitala 
Miejskiego stanie się stroną w umowach o świadczenie usług zdrowotnych między innymi z:

1. Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą 
przy ul. Arkońskiej 45, w Szczecinie tj.:
a. nr umowy……………………………………………………. stopień wykorzystania w %
b. nr umowy……………………………………………………. stopień wykorzystania w %

2. innymi podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy z zakresu prowadzonej przez Szpital 
Miejski działalności medycznej:
a. nr umowy……………………………………………………. stopień wykorzystania w %

§5

1. Strony postanawiają, że Dyrektor Szpitala Zdroje złoży do Wojewody Zachodniopomorskiego i 
Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o wykreślenie Szpitala Miejskiego z dniem 2.04.2008 r.

2. Strony postanawiają, że Dyrektor Szpitala Zdroje wprowadzi stosowne zmiany w statucie jednostki 
po połączeniu ze Szpitalem Miejskim.

§6

1. Strony zgodnie postanawiają, że przejęcie działalności i mienia będzie następowało
z uwzględnieniem następujących warunków:

a. przeniesienie mienia Szpitala Miejskiego według wykazu stanowiącego załącznik nr 4 nastąpi 
na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Dyrektora zakładu przejmowanego
i Dyrektora Zakładu przejmującego;

b. wyposażenie oddziałów ginekologiczno – położniczego, noworodków i urologii Szpitala 
Miejskiego zostanie przeniesione do przygotowanych obiektów Szpitala Zdroje w terminie do 
dnia 02.04.2008. 

c. pozostałe oddziały Szpitala Miejskiego będą kontynuowały działalność w dotychczasowej 
lokalizacji przez okres 15 miesięcy.
Po tym terminie Szpital Zdroje podejmie decyzję, co do lokalizacji tej działalności we własnym 
zakresie.

2. Miasto oświadcza, iż mienie zakładu przejmowanego jest wolne od praw osób trzecich i może 
zostać przeniesione na rzecz Zakładu przejmującego, Województwo oświadcza że znany jest mu stan 
faktyczny oraz prawny mienia zakładu przejmowanego. 

§7

Strony zgodnie ustalają, iż Szpital Zdroje do czasu przeniesienia wszystkich oddziałów z 
dotychczasowego obiektu przy al. Wyzwolenia 52 w Szczecinie i zorganizowania ich we własnym 
zakresie będzie korzystał z powyższej nieruchomości na podstawie nieodpłatnego użytkowania przez 
okres wskazany w §6, ust. 1, pkt. c, przy czym nie dłużej niż do dnia 31.03.2009 r.

§8

1. Miasto oświadcza, że według bilansu sporządzonego na dzień poprzedzający dzień podpisania 
niniejszego porozumienia stan majątkowy, finansowy i organizacyjny Szpitala Miejskiego 
przedstawia się następująco:

a. nieruchomości według załącznika nr 5,
b. inne środki trwale według załącznika nr 6,



c. zobowiązania i należności wraz odsetkami, nazwą kontrahenta i podaniem dnia wymagalności 
według wykazu w załączniku nr 7,

d. sprawy sądowe w toku według wykazu w załączniku nr 8,
e. lista pracowników zatrudnionych na podstawie:

a) umów o pracę – wykaz imienny wraz z wynagrodzeniem i czasem na który umowa 
została zawarta - załącznik nr 12;

b) umów cywilno-prawnych - wykaz imienny wraz z wynagrodzeniem i czasem na który 
umowa została zawarta - załącznik nr 12;

c) umów zlecenia – wykaz imienny - załącznik nr 12;
f. obowiązywanie zakładowego układu zbiorowego pracy - nie obowiązuje

2. Miasto oświadcza, że pokryje wszystkie zobowiązania Szpitala Miejskiego do dnia wykreślenia 
Szpitala Miejskiego z rejestru wojewody oraz Krajowego Rejestru Sądowego niezależnie od 
podpisanych przez Szpital Miejski ugód i postępowań ratalnych;

3. Miasto oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszego porozumienia postępowanie 
restrukturyzacyjne w Szpitalu Miejskim wdrożone na podstawie ustawy o pomocy publicznej i 
restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005 roku zostało 
zakończone na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zakończeniu procesu 
restrukturyzacji Szpitala Miejskiego, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego porozumienia.

4. W przypadku konieczności podjęcia działań przez Dyrektora Szpitala Miejskiego powodujących 
skutki finansowe w okresie od dnia podpisania porozumienia do wykreślenia zakładu 
przejmowanego z właściwych rejestrów konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody Dyrektora 
Szpitala Zdroje;

5. Miasto oświadcza, iż przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w 
ust. 1. W ramach tej odpowiedzialności Miasto zobowiązuje się wobec Szpitala Zdroje pokryć 
niekorzystne bezpośrednie i pośrednie skutki finansowe powstałe dla Szpitala Zdroje wynikające z 
nieprawidłowości podanych danych.

6. Miasto oświadcza, iż Szpital Miejski jest stroną w sprawach sądowych, których wykaz stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego porozumienia. Miasto oświadcza, iż za skutki finansowe spraw 
sądowych, o których mowa powyżej przyjmuje odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich 
uregulowania. Jednocześnie województwo oświadcza, iż wpływy z tytułu spraw sądowych Szpital 
Zdroje zwróci Miastu.

7. Koszty połączenia zostaną uregulowane przez strony zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
załączniku nr 10 do niniejszego porozumienia.

§9

Miasto oświadcza, iż w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców zobowiązuje się wspierać Szpital Zdroje w następujący sposób: 

1. Poprzez dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez Szpital Zdroje polegających na 
budowie pomieszczeń oddziału dla przewlekle chorych w drodze pokrycia nie mniej niż 50%
kosztu realizacji tych inwestycji w roku 2008, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Poprzez dofinansowanie działalności Szpitala Zdroje polegającej na realizacji zadań w 
zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji 
zdrowia wyłonionych w drodze ogłaszanych przez Miasto konkursów.

3. Poprzez dofinansowanie działalności Szpitala Zdroje w zakresie opieki długoterminowej na 
poziomie nie mniejszym niż obecny poziom dofinansowania tej działalności w Szpitalu 
Miejskim. 

§10

1. Szpital Zdroje przejmie na podstawie art. 23’ Kodeksu Pracy wszystkich pracowników Szpitala 
Miejskiego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego porozumienia wraz
z aktami osobowymi tych pracowników.



2. Osoby świadczące usługi na rzecz Szpitala Miejskiego na podstawie umów cywilno – prawnych
i na zlecenie także podlegają przejęciu przez Szpital Zdroje wraz ze stosownymi dokumentami.
Dla personelu medycznego przejętego w drodze porozumienia ze Szpitala Miejskiego, Szpital 
Zdroje gwarantuje zatrudnienie przez okres 12 miesięcy.

§11

Szpital Zdroje zapewni osobom korzystającym dotąd ze świadczeń zdrowotnych Szpitala Miejskiego 
dalsze nieprzerwane ich udzielanie bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków ich udzielania
i jakości świadczeń w dotychczasowym zakresie.

§12

Wszelka dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wymagana
do przechowywania w Szpitalu Miejskim zostanie przekazana Szpitalowi Zdroje a pozostała zostanie 
zarchiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem strony ustalają, iż będą poszukiwać 
wspólnych rozwiązań, natomiast w przypadku pojawienia się sporów niemożliwych do uzgodnienia 
sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd dla Miasta Szczecina.

§14

Każdorazowa zmiana zapisów porozumienia lub wprowadzenie dodatkowych regulacji wymaga formy 
pisemnej.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§16

Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, 
cztery dla złożenia w odpowiednich rejestrach i po jednym dla Szpitala Miejskiego i Szpitala Zdroje. 

§17

Integralną częścią niniejszego porozumienia stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Uchwała nr                 Rady Miasta z dnia    
2. Załącznik nr 2 – Uchwały nr                 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
3. Załącznik nr 3 - Opinia Wojewody Zachodniopomorskiego do projektu porozumienia z dnia
4. Załącznik nr 4 – wykaz mienia Szpitala Miejskiego;
5. Załącznik nr 5 – wykaz nieruchomości, budynków, budowli i obiektów Szpitala Miejskiego
6. Załącznik nr 6 - wykaz środków trwałych Szpitala Miejskiego
7. Załącznik nr 7 – wykaz zobowiązań i należności Szpitala Miejskiego;
8. Załącznik nr 8 – wykaz spraw sądowych;
9. Załącznik nr 9 – decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o zakończeniu procesu 

restrukturyzacji Szpitala Miejskiego
10. Załącznik nr 10 – uzgodnienia dotyczące pokrycia kosztów połączenia zakładów;
11. Załącznik nr 11 – wykaz pracowników przejmowanych na podstawie 23’ Kodeksu Pracy 

przez Szpital Zdroje;
12. Załącznik nr 12 – wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zawartych 

umów cywilno-prawnych, umów zlecenia.


