
UCHWAŁA NR V/106/15 

SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 

 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy 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 XXIX/552/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 

roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu § 12 

statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„ §121. W skład przedsiębiorstwa o nazwie Wielkopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy w Poznaniu wchodzą jednostki organizacyjne o nazwach: 

1) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu,  

2) Medyczne Laboratorium diagnostyczne w Poznaniu, 

3) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Kaliszu,  

4) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Koninie, 

5) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Pile. 

2. W skład poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzą następujące komórki 

organizacyjne: 

1) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu: 

a) Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny i Profilaktyki z Poradniami  

i Pracowniami, 

b) Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia, 

2) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Kaliszu:    

- Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny i Profilaktyki z Poradniami  

i Pracowniami,  

      3)  Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Koninie: 

 a) Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny i Profilaktyki z Poradniami i Pracowniami, 

 b) Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia, 

      4) Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Pile:  

a) Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny i Profilaktyki z Poradniami  

i Pracowniami, 

b) Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia. 

3. Organizację wewnętrzną WCMP oraz zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych 

określa Regulamin Organizacyjny WCMP, ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany 

przez Radę Społeczną.” 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr V/106/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 marca 2015 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy 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, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.  

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

w przypadku Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy 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.  

 Zmiany w § 12 statutu dotyczą likwidacji jednostki organizacyjnej Wielkopolskiego 

Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu – Ośrodka w Lesznie. 

 Powyższe zmiany są niezbędne z uwagi na fakt, iż dalsze funkcjonowanie WCMP 

Ośrodka w Lesznie nie jest uzasadnione zarówno z punktu widzenia merytorycznego, 

ekonomicznego jak i kadrowego. W Ośrodku niepełnoetatowe zatrudnienie lekarzy stwarza 

problemy organizacyjne. Aktualnie w Ośrodku w Lesznie jest zatrudniony 1 lekarz medycyny 

pracy (kierownik Ośrodka) w wymiarze 0.6 etatu oraz 8 osób personelu pomocniczego w tym 

4 na wypowiedzeniu do 28 lutego br., a lekarze specjaliści są zatrudnieni w ramach kontraktu 

w wymiarze czasu zależnym od zapotrzebowania na ich usługi. Jeden lekarz odbywa 

specjalizację z medycyny pracy w ramach umowy cywilnoprawnej, lekarz ten dojeżdża           

z odległej miejscowości i chętniej odbywałby staże w Poznaniu. 

Od kilku lat na stronie internetowej WCMP w rubryce oferty zatrudnienia widnieje 

informacja o poszukiwaniu lekarzy medycyny pracy, informacja ta była również 

przekazywana przez kierownika Ośrodka na zebraniach z lekarzami z Leszna i okolic, jednak 

brak jest jakiegokolwiek zainteresowania ofertą. Ze względu na bieżące kontakty i dobrą 

znajomość środowiska lekarzy medycyny pracy Dyrekcja Ośrodka odstąpiła od 

zamieszczania ogłoszeń w prasie, uznając je za kosztowne i mało skuteczne. 

W powyżej przedstawionym stanie kadrowym Ośrodek nie jest w stanie realizować 

tych zadań finansowanych z budżetu województwa wielkopolskiego, które są przewidziane 

dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Już obecnie większość osób z podejrzeniem 



choroby zawodowej badanych w Ośrodku w Lesznie jest konsultowana w Centrum                

w Poznaniu.  

 Ośrodek nie dysponuje  bazą diagnostyczną niezbędną w diagnostyce i orzecznictwie 

w zakresie patologii zawodowej – dotyczy to chorób skóry, badań w kierunku chorób  

alergicznych i pylic płuc oraz badań foniatrycznych. Badania profilaktyczne realizowane  na 

podstawie umów z zakładami pracy są działalnością komercyjną. 

Ośrodek w Lesznie nie posiada własnej bazy lokalowej, jest usytuowany na obrzeżach 

miasta z koniecznością dalekiego dojazdu pacjentów. Peryferyjne usytuowanie Ośrodka 

wobec dużej konkurencyjności jednostek podstawowych służby medycyny pracy, nie jest 

atrakcyjne dla działalności komercyjnej. Na obszarze działania Ośrodka w Lesznie świadczeń 

z zakresu medycyny pracy udziela 21 podmiotów leczniczych oraz 35 lekarzy praktykujących 

indywidualnie. 

Za likwidacją Ośrodka przemawiają również względy ekonomiczne. Łączne koszty 

Ośrodka w Lesznie w 2014 roku wyniosły 812 605,14 zł i przedstawiają się następująco: 

- roczne koszty najmu – 90.840,48 zł, 

- wynagrodzenia z pochodnymi – 499.457,28 zł, 

- pozostałe koszty – 222.307,38; 

Ośrodek uzyskał roczny przychód z prowadzonej działalności 461 187,44 zł. 

Rada Społeczna Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, po wnikliwym 

rozpatrzeniu sytuacji kadrowej, organizacyjnej i ekonomicznej Ośrodka w Lesznie, wobec 

braku perspektyw dla dalszego jego funkcjonowania, pozytywnie zaopiniowała likwidację 

Ośrodka w Lesznie - uchwała nr 15 z dnia 11 czerwca 2014 roku. 

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


