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UCHWAŁA NR XXI/551/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu 

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/298/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu   
(Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 6207) zmienionej uchwałą XII/349/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku  
w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  
(Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r., poz. 8379) wprowadza się  zmiany w § 9: 

1) ust. 2 pkt 1 lit. m) otrzymuje brzmienie: 

„m)  Oddział Kardiologiczny (z powiązaną funkcjonalnie z nim  Pracownią Hemodynamiki, Pracownią 
Radiologii Zabiegowej, Pracownią Elektrofizjologii, Pracownią Kontroli Stymulatorów  
i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca, Pracownią Echokardiografii), w skład, którego wchodzi: 

- Pododdział Intensywnego  Nadzoru Kardiologicznego, 

- Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej, 

- Pododdział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej”; 

2) ust. 2 pkt 2 lit. g) otrzymuje brzmienie: 

„g)  Pracownia Cytostatyków.”; 

3) Schemat organizacyjny Szpitala stanowiący załącznik do niniejszego Statutu otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 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 .XXI/551/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lipca 2016 roku. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 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 dotyczy utworzenia w Oddziale Kardiologicznym Pododdziału 
Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, jest to niezbędne ze względu na opracowany przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji Świadczeń projekt taryfy świadczeń „Opieka kompleksowa nad 
pacjentem po zawale serca”, który zakłada konieczność rozwoju kompleksowej opieki kardiologicznej. 
Zgodnie z wyżej wymienionym projektem Szpital chce poszerzyć dostępność do procedur związanych  
z rehabilitacją kardiologiczną. Premiowane będą te oddziały kardiologiczne, które będą w stanie zabezpieczyć 
realizację procedur kardiologicznych wraz z rehabilitacją realizowaną w ramach lecznictwa szpitalnego oraz 
leczenia ambulatoryjnego. 

Kolejną zmianą jest zmiana nazwy Apteki Cytostatyków działającej w Szpitalu przy ul. Toruńskiej, która  
działa na rzecz Oddziału Onkologii Klinicznej na Pracownię Cytostatyków. Zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym w podmiocie leczniczym działa jedna apteka, która funkcjonuje w budynku głównym 
Szpitala przy ul. Poznańskiej. 

Powyższe zmiany odzwierciedlone zostają w schemacie organizacyjnym. W schemacie dodana ponadto 
zostaje linia łącząca Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa z poszczególnymi przedsiębiorstwami w których 
zatrudnione są pielęgniarki w celu uwzględnienia podległości służbowej personelu. Stanowiska: Koordynatora 
ds. Akredytacji, Koordynatora ds. Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej oraz Koordynatora ds. Leczenia 
Pacjentów Onkologicznych zostają w Schemacie Organizacyjnym przyporządkowane Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa. 

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


