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Załącznik do Uchwały Nr XXX/797/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku 
w sprawie: przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu. 

 
 
 

UCHWAŁA NR….. /…………/17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia ……………… roku 
 
w sprawie: połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem 
Wojewódzkim w Poznaniu 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.), w związku z art. 66 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Łączy się z dniem ………. 2017 roku Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku                           
i Szpital Wojewódzki w Poznaniu przez przeniesienie całego mienia Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku (przejmowany) na Szpital Wojewódzki w Poznaniu 
(przejmujący). 
2. Obszarem działania będzie dotychczasowy obszar działania Szpitala Wojewódzkiego 
w Poznaniu oraz Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. 
3. Połączona jednostka będzie działała pod nazwa: Szpital Wojewódzki w Poznaniu. 
Siedzibą jednostki będzie Poznań, ul. Juraszów 7/19. 
 

§ 2 
1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia przejmie zadania Szpitala 
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. 
2. Szpital Wojewódzki w Poznaniu prowadzić będzie gospodarkę finansową w 
dotychczasowej formie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
3. Organem sprawującym nadzór nad Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu jest Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 
                                                           

§ 3 
Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia przejmie mienie, zobowiązania i 
należności Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku wynikające z bilansów 
zamknięcia sporządzonych na dzień ……….2017 roku. 
                                                               

§ 4 
Szpital Wojewódzki w Poznaniu staje się w trybie art. 231 

 kodeksu pracy pracodawcą dla 
pracowników Szpitala Kardiologiczno-Rehabilitacyjnego w Kowanówku. 
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§ 5 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dniem połączenia staje się następcą prawnym Szpitala 
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. 
 

§ 6 
Odwołuje się z dniem ………….. 2017 roku Radę Społeczną Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku. 
 

§ 7 
Nowa struktura organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zostanie określona                           
w statucie Szpitala, nadanym przez podmiot tworzący jednostkę. 
 

§ 8 
1. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Szpitala Rehabilitacyjno-
Kardiologicznego w Kowanówku z rejestrów: 
1) podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejestrowy. 
2. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu złoży wnioski o wykreślenie zakładu 
przejmowanego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, po upływie 3 miesięcy od dnia 
podjęcia niniejszej uchwały. 
 

§ 9 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 10 

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