
UCHWAŁA NR III/46/15 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 26 stycznia 2015 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego 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 XXVIII/518/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu zmienionej  

uchwałą Nr XXX/603/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/670/13  

z dnia 22 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/695/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz 

uchwałą  Nr XLV/869/14 z dnia 26 maja 2014 roku dokonuje się zmiany, polegającej na tym, 

że § 12 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 12 
 

W skład Szpitala Wielospecjalistycznego wchodzą: 

1) Oddziały: 

a) Kardiologiczno- Internistyczny, 

b) Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 

c) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz 

Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii,  

d) Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej, 

e) Otolaryngologiczny, 

f) Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki            

i Endoskopii Stawów, 

g) Okulistyczny, 

h) Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, 

i) Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii 

Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, 

j) Położniczo-Ginekologiczny z: Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem 

Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości, 

k) Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej, 

l) Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych, 



m) Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego, 

p) Udarowy z Intensywnym Nadzorem nad Chorymi z Udarem Mózgu, 

r) Chorób Skóry, 

s) Szpitalny Oddział Ratunkowy; 

2) Zakłady: 

a) Patomorfologii, 

b) Diagnostyki Obrazowej, 

c) Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, 

d) Badań Czynnościowych, 

e) Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej, 

f) Diagnostyki Endoskopowej; 

3) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią; 

4) Izba Przyjęć; 

5) Apteka Szpitalna; 

6) Stacja Dializ, 

7) Pracownie: 

a) Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa, 

b) Fizjoterapii, 

c) Elektrofizjologii, 

d) Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr III/46/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.  
 

 

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

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

przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. 

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

w przypadku Szpitala Wojewódzkiego 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 wprowadzona w statucie w § 12 polega na wyodrębnieniu z Zakładu Badań 

Czynnościowych odrębnej komórki organizacyjnej – Pracowni Serologii Transfuzjologicznej 

i Banku Krwi.  

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej – 

pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi, gdyż zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach 

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i 

jej składnikami (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2013 r.) Kierownik podmiotu leczniczego, w razie 

potrzeby, tworzy bank krwi i zapewnia jego funkcjonowanie na rzecz tego podmiotu. Bank 

krwi w podmiocie leczniczym należy zlokalizować w odrębnym pomieszczeniu albo na 

terenie pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej lub medycznego laboratorium 

diagnostycznego.  

Ponadto wskazać należy, iż do przeprowadzania badań związanych z przetaczaniem 

krwi i badań immunohematologicznych na potrzeby leczenia krwią są upoważnione 

wyłącznie pracownie serologii lub immunologii transfuzjologicznej wykonujące badania 

immunohematologiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529,  



z późn. zm.), dotyczącymi standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 

i mikrobiologicznych.  

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


