
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 
w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz.5061)) oraz art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2022 r. poz. 6332)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 
w Białymstoku za rok 2021, odmawia się wyrażenia zgody na przeniesienie wierzytelności przyszłych 
o zapłatę całości lub części należności przysługujących Catermed sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Traktorowej 126, 91-204 Łódź wobec Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, 
wynikających z umowy Nr ZP/2/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. na rzecz mBank S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz.U. z 2022 r. poz.583,1005,1079 i 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz.U. z 2022 r. poz.655,974 i 1079. 
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UZASADNIENIE 

 
W dniu 21.07.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynął wniosek Catermed  

sp. z o. o., w którym ww. podmiot zwraca się o wyrażenie zgody na: 
 
- dokonanie cesji wierzytelności przyszłych przysługujących Catermed sp. z o. o. wobec 
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku wynikających z umowy nr ZP/2/2022 
z dnia 14.06.2022 r., celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu przysługujących mBank 
S.A. wobec Catermed sp. z o. o. 
- dokonanie cesji zwrotnej tych wierzytelności.  

 
Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 633, ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot 
tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo jej odmawia, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia udzielania świadczeń zdrowych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik 
finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje 
się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Wniosek Catermed sp. z o. o. został negatywnie zaopiniowany przez kierownictwo Samodzielnego 
Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.  

Przeniesienie wierzytelności w ocenie wnioskodawcy ma służyć zabezpieczeniu interesów 
wykonawcy. Szpital ma swoje zobowiązania, odnośnie których podpisuje porozumienie o 
rozłożenie na raty. 

Kierownictwo Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku  
w swojej opinii wskazało, że cesja wierzytelności może doprowadzić do utrudnień  
w rozliczeniach pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym, w szczególności w przypadku nałożenia 
na wykonawcę kary umownej z tytułu nienależnego wykonania umowy. Dodatkowo cesja 
wierzytelności pozbawiłaby Szpital w przyszłości możliwości potrącenia kary umownej. 
W konsekwencji dochodzenie zapłaty kary umownej wymagałoby wytoczenia powództwa, co 
spowodowałoby wydłużenie czasu jej wyegzekwowania i zwiększyłoby koszty po stronie   
Szpitala zamawiającego.  

Biorąc pod uwagę powyższe zasadna jest odmowa wyrażenia zgody na cesję wierzytelności. 
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