
Uchwała Nr XXX/794/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu wPoznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXIV/681/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 
nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7690), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Pracownie:

a) Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa,

b) Fizjoterapii,

c) EEG,

d) EMG,

e) Elektrofizjologii,

f) Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.”;

2) w§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na czas swojej nieobecności, Dyrektor Szpitala może udzielić pełnomocnictwa osobom wskazanym 
w § 16 pkt 1-7, do podejmowania czynności w zakresie przewidzianym dla Dyrektora Szpitala.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Dyrektor  wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

1) I Zastępcy Dyrektora,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

3) Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno - Technicznych,

4) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych,

5) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych,

6) Zastępcy Dyrektora ds. Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci,

7) Zastępcy Dyrektora ds. Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz Oddziału Dziennej Rehabilitacji 
Psychiatrycznej,

8) Głównego Księgowego,

9) Przełożonej Pielęgniarek.”;

4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala kierują:

1) w czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go w pełnym zakresie oraz nadzoruje prace pozostałych 
Zastępców - I Zastępca Dyrektora,

2) w zakresie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,

3) w zakresie spraw Inwestycyjno - Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno - 
Technicznych,

Strona 1



4) w zakresie spraw finansowych – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych,

5) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych i techniczno - eksploatacyjnych - Zastępca 
Dyrektora ds Administracyjnych,

6) w zakresie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci – Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci,

7) w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz Oddziału Dziennej 
Rehabilitacji Psychiatrycznej – Zastępca Dyrektora ds. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz 
Oddziału Dziennej  Rehabilitacji Psychiatrycznej,

8) w zakresie spraw księgowych – Główny Księgowy,

9) w zakresie spraw pielęgniarstwa – Przełożona Pielęgniarek,

10) Szpitalem Rehabilitacyjnym – Pełnomocnik Dyrektora ds. Szpitala Rehabilitacyjnego,

11) Oddziałami szpitalnymi – Kierownicy Oddziałów,

12) Przychodnią wielospecjalistyczną, pododdziałami szpitalnymi, działami, zakładami, pracowniami i 
ogniwami strukturalnymi o innej nazwie kierują kierownicy tych komórek.”;

5) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Dyrektora Szpitala podczas jego nieobecności w Szpitalu w pełnym zakresie zastępuje I Zastępca 
Dyrektora, w przypadku jego nieobecności pozostali Zastępcy w zakresie wskazanym przez Dyrektora.”.

§ 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.

 

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego

Zofia Szalczyk
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/794/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 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
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.

Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana polega na utworzeniu stanowiska I Zastępcy Dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu. Powyższe wynika ze zwiększenia zadań Szpitala oraz licznych inwestycji między
innymi w zakresie infrastruktury hotelowej, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Powyższa zmiana wynika również z konieczności zachowania pełnej funkcjonalności jednostki,
która usytuowana jest w różnych lokalizacjach. Wprowadzenie dodatkowych usług zbiorowych wymusza
zwiększenie ilości kadry kierowniczej w okresie przejściowym, aż do osiągnięcia pełnej sprawności
i zakończenia inwestycji.

Kolejna zmiana polega na usunięciu pracowni EKG z samodzielnych pracowni, pozostawiając ją
w strukturze organizacyjnej Zakładu Fizjoterapii i Elektrodiagnostyki.

Jednocześnie wprowadza się w strukturę organizacyjną Szpitala pracownię EMG, która wymagana jest
przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przy Programie specjalizacji w dziedzinie neurologii.
Pracownia ta musi znajdować się w lokalizacji Szpitala zgodnie ze Standardami Akredytacji Podmiotów
Szkolących tzw. warunków jakie musi spełniać jednostka w celu realizacji programu specjalizacji w dziedzinie
neurologii.

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