
 
    Uchwała Nr   3962 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca  2017 roku 

 

w sprawie: powołania Pana Marka Czaplickiego na stanowisko Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego 

„Dziekanka” w Gnieźnie na umowę o pracę na czas określony. 

 

                                                                                 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 6  

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. 

ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Powołuje się Pana Marka Czaplickiego z dniem 1 lipca 2017 roku na czas określony 

6 lat, na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie. 

 

§ 2 

Ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 - krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku w czwartym kwartale roku  poprzedniego,   ogłoszonego   przez   Prezesa   

Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 
 



 

 

      Uzasadnienie  

   do uchwały Nr 3962/ 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  30 czerwca  2017 roku 

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym, w oparciu o 

art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz.U.2016.1638 t.j. ze zm.) na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie 

komisja konkursowa zarekomendowała Pana Marka Czaplickiego na ww. 

stanowisko. Zgodnie z  art. 49 ust 6 ww. ustawy, z kandydatem na stanowisko 

dyrektora szpitala wybranym w drodze konkursu, nawiązuje się stosunek pracy na 6 

lat. 

Pan Marek Czaplicki pełni obecnie funkcję Dyrektora Szpitala 

Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku. Pan Marek Czaplicki jest 

absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, dysponuje 

wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych. Posiada 

rozległą wiedzę w zakresie mechanizmów pozyskiwania i wydatkowania środków z 

Unii Europejskiej, co w trwającej obecnie do 2020 roku perspektywie finansowania, 

ma istotne znaczenie dla rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych  im. A. Piotrowskiego „Dziekanka” w Gnieźnie. 

Powyższe uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 


