
UCHWAŁA NR X/263/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 września 2015 roku 
 
 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.  
 
 
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2015 roku, poz. 618 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Nadaje się statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie w brzmieniu: 
 

„S T A T U T 
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO 

W KONINIE 
 

I. Postanowienia ogólne 
  

§ 1 
 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, zwany dalej „WSZ w Koninie” , jest podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie:  

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

2) niniejszego statutu,  
3) innych obowiązujących przepisów.  

 
§ 2 

 
1. Podmiotem tworzącym WSZ w Koninie jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.  
 
2. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego       

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030801 oraz do rejestru 
prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego numer księgi rejestrowej 000000015948.  

 
3.  Siedzibą WSZ w Koninie jest Konin, ul. Szpitalna 45, powiat koniński, województwo   

wielkopolskie. Adres: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45.  
 
4.   Obszarem działania WSZ w Koninie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 
 
 
 
 
 



II. Cele i zadania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 
 

§ 3 
 
Celem WSZ w Koninie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu 
chorób i urazów, a także szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.  

 
§ 4 

 
1. WSZ w Koninie prowadzi następujące przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy:  

1) Szpital - dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
szpitalne,  

2) Opieka Medyczna - dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne   
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, 

3) Ambulatorium - dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne.  

 
2. WSZ w Koninie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:  
      1)  leczenia szpitalnego,  
      2)  świadczeń wysokospecjalistycznych,  
      3)  leczenia w domu chorego,  
      4)  świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,  
      5)  świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego  
           wykrywania chorób, w tym obowiązkowych szczepień ochronnych,  
      6)  badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyce laboratoryjnej,  
      7)  ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,  
      8)  rehabilitacji leczniczej,  
      9)  badania i terapii psychologicznej,  
    10)  badania i terapii logopedycznej,  
    11)  pielęgnacji niepełnosprawnych i opiece nad nimi,  
    12)  opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem,  
    13)  ratownictwa medycznego,  
    14)  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,  
    15)  transportu sanitarnego.  
 
3. Do zadań WSZ w Koninie w szczególności należy:  

1) wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na:  
a) badaniu i poradzie lekarskiej,  
b) leczeniu,  
c) rehabilitacji leczniczej,  
d) opiece nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem,  
e) opiece nad zdrowym dzieckiem,  
f) badaniach diagnostycznych, w tym analityce medycznej,  
g) pielęgnacji chorych,  
h) pielęgnacji niepełnosprawnych i opiece nad nimi,  
i) orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia,  
j) badaniu i terapii psychologicznej,  
k) zapobieganiu powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz    
szczepienia ochronne,  

2) uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub  
w realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących 



się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny, w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów i zawartych umów,  

3) prowadzenie - zgodnie z potrzebami WSZ w Koninie - spraw pracowniczych, socjalnych, 
działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej i ekonomiczno-finansowej,  

4) prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  
przeciwpożarowej i obronności - w zakresie określonym odrębnymi przepisami,  

5) prowadzenie wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej innej niż działalność 
lecznicza, polegającej na:  
a) prowadzeniu usług sterylizacji,  
b) świadczeniu usług parkingowych,  
c) świadczeniu usług hotelarskich związanych z działalnością leczniczą,  
d) prowadzeniu stołówki pracowniczej oraz świadczeniu usług cateringowych,  
e) wynajmie pomieszczeń, powierzchni i gruntów oraz dzierżawie aparatury  
     i sprzętu medycznego,  
f) świadczeniu usług transportowych,  
g) sprzątaniu,  
h) świadczeniu usług handlowych nie pozostających w sprzeczności z celami 
    statutowymi WSZ w Koninie oraz innych, 
i) świadczeniu usług szkoleniowych.  

 
III. Organy i struktura organizacyjna 

 
§ 5 
 

1. WSZ w Koninie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  
 
2. Z Dyrektorem WSZ w Koninie Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje stosunek 

pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera umowę cywilnoprawną.  
 
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie WSZ w Koninie.  
 
4. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 
      1)  Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,  

2)  Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
3)  Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,  
4)  Naczelnej Pielęgniarki. 
 

5. Do zadań Dyrektora w szczególności należy:  
1) organizowanie pracy WSZ w Koninie w sposób zapewniający należyte wykonywanie 

świadczeń zdrowotnych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami 
ustalonymi w zawartych umowach,  

2) zatrudnianie i zwalnianie personelu oraz wykonywanie w stosunku do niego uprawnień 
zwierzchnich,  

3) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,  
4) należyta gospodarka mieniem,  
5) ustalanie kierunków i strategii rozwoju WSZ w Koninie oraz ich realizacja. 

  
§ 6 

 
1. W skład WSZ w Koninie wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

1) oddziały szpitalne,  



2) izby przyjęć,  
3) bloki operacyjne,  
4) działy, zakłady i pracownie diagnostyczne,  
5) poradnie i zespoły poradni specjalistycznych,  
6) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy,  
7) centralna sterylizatornia,  
8) apteka szpitalna,  
9) komórki administracyjne,  

    10) samodzielne stanowiska pracy.  
 
2. Szczegółową strukturę organizacyjną WSZ w Koninie, rodzaj działalności leczniczej  

i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie 
przewidziane przepisami ustawy, określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora i 
zaopiniowany przez Radę Społeczną WSZ w Koninie.  

 
§ 7 

 
1. W WSZ w Koninie działa Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”, która jest organem 

inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora 
WSZ w Koninie.  

 
2. Rada wykonuje swoje zadania określone w ustawie.  
 
3. Rada powoływana i odwoływana jest uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
 
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.  
 
5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji:  

1) w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,  
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,  
3) z innych ważnych powodów. 
  

6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin 
uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez podmiot tworzący.  

 
IV. Gospodarka finansowa 

 
§ 8 

 
1. Gospodarka finansowa WSZ w Koninie prowadzona jest w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie  
o działalności leczniczej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.  

 
2. Podstawą gospodarki WSZ w Koninie jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.  
 
3. WSZ w Koninie pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności i reguluje zobowiązania.  
 
 



§ 9 
 
WSZ w Koninie może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie oraz  
z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 5 Statutu.  

 
§ 10 

 
1.  Roczne sprawozdanie finansowe WSZ  w Koninie, po uprzednim zaopiniowaniu przez  
     Radę, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie    
     później niż  6 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
2.  Dyrektor WSZ w Koninie zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań  
     finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę                      
    o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art.66 ust. 4 i 5  ustawy   
     z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 

 
 

V. Postępowanie końcowe  
 

§ 11 
 

1.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  
 
2.  W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy  
     ustawy o działalności leczniczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr X/263/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 września 2015 roku 
 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.  
 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 

618 ze zm.) o działalności leczniczej 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 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie 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. 

 Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do wprowadzania 

zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.  

   W związku z powyższym oraz w związku z przytoczonymi przepisami podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione. 

 


