
Uchwała Nr XXXVIII/924/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

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/676/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra 
Piotrowskiego w Gnieźnie (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7682), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 w pkt 1 wykreśla się ppkt g):

„g) Pracownie:

- terapii zajęciowej,

- terapii sztuką.”;

2) w § 9 ust. 1 wykreśla siępkt 3:

„3) Dział Statystyki i sprawozdawczości Medycznej.”;

3) w § 9 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) Administracja:

a) Dyrekcja,

b) Dział finansowy,

c) Dział spraw pracowniczych,

d) Dział statystyki i sprawozdawczości medycznej,

e) Dział żywienia,

f) Dział techniczny,

g) Dział informatyki,

h) Dział zamówień publicznych,

i) Dział ds. jakości usług,

j) Dział organizacyjny.”;

4) w § 9 ust. 1 pkt) 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Samodzielne stanowiska pracy:

a) Administrator bezpieczeństwa Informacji,

b) Administrator systemów informatycznych,

c) Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji,

d) Inspektor ds. BHP i p.poż,

e) Kapelan,

f) Pełnomocnik ds. skarg i wniosków i spraw kombatantów,

g) Pełnomocnik ds. zarządzania jakością,

h) Pielęgniarka epidemiologiczna,”;
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5) w§ 9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor może powołać koordynatorów dotyczących poszczególnych zakresów działalności w 
zależności od potrzeb.”.

§ 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 XXXVIII/924/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

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 Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 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.

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z aktualizacji i reorganizacji dotychczasowej polityki
oraz strategii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra
Piotrowskiego w Gnieźnie. Zmiany w strukturze organizacyjnej polegają na przekształceniach w obszarze
funkcjonujących działów oraz samodzielnych stanowisk, co ma na celu usprawnienie funkcjonowanie szpitala i
umożliwienie szybkiego przepływu informacji pomiędzy Działami.

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