
UCHWAŁA NR II/21/14 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 22 grudnia 2014 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 
W uchwale Nr XXX/605/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia  

2013 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu zmienionej uchwałą  

Nr XXXI/625/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 z dnia 24 czerwca 

2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/740/13 z dnia 30 września 2013 roku i uchwałą Nr 

XXXIX/775/13 z dnia 25 listopada 2013 roku § 11 ust 2 pkt 3 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„3) Szpital w Chodzieży, ul. Strzelecka 32 z: 

a) Izbą Przyjęć, 

b) Oddziałem Chorób Płuc I, 

c) Oddziałem Chorób Płuc II z Pododdziałem Bronchologii Diagnostycznej, 

d) Oddziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, 

e) Oddziałem Rehabilitacyjnym II, 

f) Oddziałem Opieki Paliatywnej.” 

  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr II/21/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2014 roku 
 

 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  
 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy,               

w przypadku Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów w Poznaniu jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. 

Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 

jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują 

Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

statutu, a także do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

 Zmiana w statucie Centrum polega na zmianie nazwy Oddziału Rehabilitacji 

Pulmonologicznej z Pododdziałem dla Dzieci i Młodzieży Szpitala w Chodzieży na Oddział 

Rehabilitacji Pulmonologicznej. 

 Wprowadzenie niniejszej zmiany jest konieczne z uwagi na fakt, iż Centrum nie 

uzyskało kontraktu na usługi medyczne z zakresu rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w wieku 

od 3 do 18 lat.  

 Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


