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UCHWAŁA NR XIV/386/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Kardiologicznemu w 
Kowanówku 

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.  

W uchwale Nr XI/302/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku 

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku (Dz. Urz. Woj. 

Wiel. z 2015 r., poz. 6215) zmienionej uchwałą Nr XII/350/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie 

nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., 

poz. 8380) wprowadza się zmianę polegającą na tym, iż w § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie : 

„1.  W skład Szpitala wchodzą: 

1) Przedsiębiorstwo Szpital Wielospecjalistyczny. 

2) Przedsiębiorstwo Ambulatorium. 

3) Dział Księgowości. 

4) Dział Techniczny. 

5) Dział Administracyjno-Gospodarczy. 

6) Dział Statystyki Medycznej i Rozliczeń z NFZ. 

7) Dział Informatyczny. 

8) Dział Logistyki i Zamówień publicznych. 

9) Samodzielne stanowiska pracy. 

10) Dział Kardiologii obejmujący : 

a) Oddział Kardiologii 

b) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 

c) I   Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 

d) II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 

e) Pracownię Kardiologii Inwazyjnej 

f) Pracownię Prób Wysiłkowych 

g) Pracownię Echokardiograficzną 

h) Pracownię Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca 

i) Poradnię Kardiologiczną 

11) Dział Rehabilitacji obejmujący : 

a) I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 

b) II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
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c) Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu 

d) Oddział Dzienny Rehabilitacji 

e) Zakład Rehabilitacji”. 

§ 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. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr XIV/386/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 roku. 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu 

w Kowanówku. 

 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 Szpitala 

Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku 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. 

 Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana polega na utworzeniu Działu Logistyki i Zamówień 

Publicznych. Zmiana ta wynika z chęci usprawnienia procesu planowania, realizowania oraz kontrolowania 

procesu przepływu dóbr materialnych  i informacji, w połączeniu z profesjonalnym stosowaniem procedur           

z zakresu prawa z zamówień publicznych. 

W konsekwencji stworzony zostanie mechanizm sprawnego zarządzania działaniami w obszarze logistyki 

zaopatrzenia, jako systemu silnie związanego z rynkiem. Pozwoli to nie tylko na skrócenie czasu dostaw, ale 

także zapewnienie ich niezawodności, czyli pewności realizacji dostaw oraz jej jakości i elastyczności. 

Specjalistyczny zakres zadań tworzonego systemu logistycznego w synergii z systemem zamówień 

publicznych wymaga powołania wyspecjalizowanego, profesjonalnego działu, który sprosta tym zadaniom. 

W ostatecznym rozrachunku doprowadzić ma nie tylko do dalszego obniżenia kosztów związanych z procesami 

zaopatrzenia Szpitala, ale także do eliminacji ewentualnych nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa 

zamówień publicznych. 

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


