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OŚWIADCZENIE NR .................... 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, której stroną jest Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie 

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 3) Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego, przyjętego uchwałą nr 
LIX/371/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Statutu 
Powiatu Gnieźnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7407 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Gnieźnieńskiego oświadcza, że:popiera działania / nie popiera działań, których celem lub 
ostatecznym skutkiem będzie przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 150003496/04/1/0019/0/18/23 w zakresie: opieka 
psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, zawartej pomiędzy Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 
w Gnieźnie a Narodowym Funduszem Zdrowia, na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.   
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Uzasadnienie do oświadczenia Nr .................... 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia .................... 2021 r. 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymał propozycję ze strony samorządu Województwa 
Wielkopolskiego zakładającą przejęcie przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie od 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (dalej: 
Szpital „Dziekanka”) praw i obowiązków w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: neurologia-hospitalizacja oraz neurologia-
hospitalizacja-A48. Innymi słowy samorząd Województwa Wielkopolskiego zadeklarował 
gotowość przekazania przez Szpital „Dziekanka” Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie 
części prawi obowiązków wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych obecnie przez 
Szpital „Dziekanka” w ramach oddziałów szpitalnych Neurologicznego oraz Leczenia Udarów. 
Dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polskiw Gnieźnie deklaruje gotowość przejęcia praw 
i obowiązków, o których mowa powyżej. Aprobujące stanowisko w sprawie zajmuje również 
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz – jak można wnioskować z prowadzonej publicznie 
dyskusji – radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Pozytywną opinię w tym zakresie wyraziła 
również Rada Społeczna Szpitala Pomnik Chrztu Polski uchwałą nr 8/2021 z dnia 13.01.2021r. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz dyrekcja Szpitala „Dziekanka” formułuje 
jednocześnie oczekiwanie, aby niejako w zamian za przejęcie przez Szpital Pomnik Chrztu 
Polski w Gnieźnie praw i obowiązków wynikającychz kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie neurologii i leczenia udarów, Szpital „Dziekanka” przejął prawa i obowiązki 
wynikające z umowyo udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nr 150003496/04/1/0019/0/18/23 
w zakresie: opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, zawartej pomiędzy Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym w Gnieźnie a Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital „Dziekanka” 
deklaruje jednocześnie wolę przejęcia (przynajmniej w znacznej części) pracowników Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. Negatywną opinię w powyższej sprawie wyraziła Rada 
Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie uchwałą nr 1/2021 z dnia 13.01.2021r. 

Narodowy Fundusz Zdrowia, którego zgoda stanowi warunek cesji praw i obowiązków 
wynikających z kontraktów, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
deklaruje gotowośćdo podjęcia aprobujących decyzji we wskazanym wyżej zakresie. 

Ewentualna cesja praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej nr 150003496/04/1/0019/0/18/23 w zakresie: opieka psychiatryczna oraz leczenie 
uzależnień, zawartej pomiędzy Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gnieźnie a Narodowym 
Funduszem Zdrowia, na Szpital „Dziekanka” oznacza w istocie konieczność zlikwidowania 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczegow Gnieźnie, albowiem w sytuacji braku kontraktu w zakresie 
psychiatrii i leczenia uzależnień, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, dalsze istnienie 
wymienionej jednostki nie będzie znajdowało uzasadnienia. 

Ponieważ kompetencje w zakresie tworzenia i likwidacji samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, jakim jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczyw Gnieźnie, przysługują Radzie 
Powiatu Gnieźnieńskiego stosownie do art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, sprawa wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców powiatu 
gnieźnieńskiego, pacjentówi pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie oraz 
mediów, a przy tym przeprowadzenie cesji praw i obowiązków wynikających z kontraktu 
zawartego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie oraz likwidacji przedmiotowej 
jednostki wymaga drobiazgowego wypełnienia złożonej procedury, a nadto nie byłoby celowe 
prowadzenie – w tym zakresie - dalszych negocjacji z zainteresowanymi stronami (samorząd 
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Województwa Wielkopolskiego, zainteresowane samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia) w przypadku negatywnego stanowiska Rady Powiatu 
Gnieźnieńskiego, naturalnym jest, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, przed ewentualnym 
podjęciem dalszych działań dotyczących ewentualnej cesji praw i obowiązków wynikających 
z kontraktu zawartego przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gnieźnie na Szpital „Dziekanka”, 
zwraca się do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego o zajęcie stanowiska w tym przedmiocie. Przyjęcie 
przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego stanowiska wyrażającego brak poparcia dla działań, 
których celem lub skutkiem będzie cesja praw i obowiązków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Gnieźnie wynikających z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: 
opieka psychiatryczna oraz leczenie uzależnień, na Szpital „Dziekanka”, stanowić będzie dla 
Zarządu Powiatu wiążący sygnał zarówno co do woli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w tym 
zakresie, jak i co do prawnych oraz faktycznych możliwości przeprowadzenia procedury cesji 
(lub innych, podobnych procedur, których skutkiem byłoby przejście praw i obowiązków 
wynikających z kontraktu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie na Szpital 
„Dziekanka”). 

W tym stanie rzeczy Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwraca się do Wysokiej Rady 
o wyrażenie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
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