
Uchwała Nr XLIV/1001/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu wPoznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 
roku, poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXIII/849/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie 
nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r., poz. 5268) zmienionej 
uchwałą Nr XXXIX/951/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r., poz. 8812), wprowadza 
się następujące zmiany w Statucie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu:

1) w § 2 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zm.), 
zwanej dalej "ustawą",”;

2) § 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Szpital prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących zakładów leczniczych:

1) „Szpital Wielospecjalistyczny”, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne;

2) „Przychodnia Wielospecjalistyczna”, która wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne  
świadczenia zdrowotne;

3) „Szpital Rehabilitacyjny”, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne - szpitalne;

4) „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy” (ul. Grobla 26, 61-858 Poznań), który wykonuje działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne;

5) „Zakład Opiekuńczo – Leczniczy” (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), który wykonuje działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne;

6) „Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci”, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  i 
całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne;

7) „Laboratorium Diagnostyczne”, które wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne

i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne;

8) „Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej” (ul. Grobla 26, 61-858 Poznań), który wykonuje 
działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;

9) „Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej” (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), który 
wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;

10) „Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny”, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne;

11) „Ambulatorium Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego”, które wykonuje działalność 
leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.”;

3) w § 11 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:

„1) Zakłady Lecznicze:

a) Szpital Wielospecjalistyczny (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), w skład którego wchodzą:

- Jednostka Organizacyjna: Szpital Wielospecjalistyczny, w skład której wchodzą następujące 
komórki organizacyjne:
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- Jednostka Organizacyjna: Szpital Kardiologiczny w Kowanówku (ul. Sanatoryjna 34, 64-
600 Kowanówko), w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

b)  Przychodnia Wielospecjalistyczna (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), w skład której 
wchodzi Jednostka Organizacyjna: Przychodnia Wielospecjalistyczna, w skład której wchodzą 
następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Chirurgiczna,

- Poradnia Dermatologiczna,

- Poradnia Diabetologiczna,

- Poradnia Endokrynologiczna,

- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

- Poradnia Kardiologiczna,

- Poradnia Nefrologiczna,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Okulistyczna,

- Poradnia Otolaryngologiczna,

- Poradnia Proktologiczna,

- Poradnia Transplantacji Nerek,

- Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,

- Poradnia Kardiologiczna (ul. Uzdrowiskowa 2, 60-480 Poznań),

- Poradnia Medycyny pracy,

- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

- Pracownia Tomografii Komputerowej,

- Gabinet Zabiegowy,

- Rejestracja.

c) Szpital Rehabilitacyjny (ul. Uzdrowiskowa 2, 60-480 Poznań), w skład którego wchodzi 
Jednostka Organizacyjna: Szpital Rehabilitacyjny, w skład której wchodzą następujące 
komórki organizacyjne:

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,

- Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu,

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

- Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej;

d) Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny (ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko), w skład 
którego wchodzi Jednostka Organizacyjna: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, w skład 
której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

-  I Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ,

-  II Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ,

-  Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu , 

- Apteka Szpitalna,

- Izba Przyjęć.
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e) Ambulatorium Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego (ul. Sanatoryjna 34, 64-600 
Kowanówko), w skład którego wchodzi Jednostka Organizacyjna: Ambulatorium Szpitala 
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego, w skład której wchodzą następujące komórki 
organizacyjne:

- Poradnia Kardiologiczna,

- Oddział Dzienny Rehabilitacji,

- Zakład Rehabilitacji.

f) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ul. Grobla 26, 61-858 Poznań), w skład którego wchodzi 
Jednostka Organizacyjna: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w skład której wchodzi komórka 
organizacyjna -Oddział Stacjonarny;

g) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), w skład którego wchodzi 
Jednostka Organizacyjna: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w skład której wchodzą następujące 
komórki organizacyjne:

- Oddział Stacjonarny,

- Oddział Leczenia Uzależnień;

h) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci (ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań), w skład którego 
wchodzi Jednostka Organizacyjna: Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci, w skład której 
wchodzi komórka organizacyjna - Oddział Rehabilitacyjny;

i) Laboratorium Diagnostyczne (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), w skład którego wchodzi 
Jednostka Organizacyjna: Laboratorium Diagnostyczne, w skład której wchodzi komórka 
organizacyjna - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej;

j) Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej (ul. Grobla 26, 61-858 Poznań), w skład 
którego wchodzi Jednostka Organizacyjna: Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej, w 
skład której wchodzi komórka organizacyjna - Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej;

k) Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej (ul. Juraszów 7/19, 60-479  Poznań), w skład 
którego wchodzi Jednostka Organizacyjna: Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej, w 
skład której wchodzi komórka organizacyjna - Oddział Dzienny Rehabilitacji 
Psychiatrycznej;”.

§ 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 XLIV/1001/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 marca 2018 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 2018 roku, poz. 160 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 wykreśleniu ze Statutu Szpitala Wojewódzkiego w
Poznaniu Paradni Audiologicznej. Szpital nie posiada umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. poradni.

Kolejna zmiana związana jest utworzeniem odrębnej komórki organizacyjnej - Pracowni Tomografii
Komputerowej. W strukturach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu funkcjonuje Zakład Diagnostyki
Obrazowej, w ramach którego realizowane są badania radiologiczne, ultrasonograficzne oraz tomografii
komputerowej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych. Biorąc jednak pod uwagę
możliwość rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu o świadczenia
tomografii komputerowej udzielane także dla pacjentów ambulatoryjnych, w celu zakontraktowania
przedmiotowych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymogiem koniecznym jest posiadanie
odrębnej komórki organizacyjnej opisanej 4 – znakowym kodem charakteryzującym specjalność komórki
organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego (część VIII 7220 pracowni tomografii komputerowej
– podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Dz. U. z 2012 r., poz. 594 ze zm.).
Uzyskanie finansowania świadczeń tomografii komputerowej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń z
płatnikiem WOW NFZ, oprócz powiększenia przez Szpital asortymentu usług medycznych, przyczyni się do
lepszego wykorzystania posiadanych już zasobów (personelu, aparatury medycznej) i wpłynie na
maksymalizację przychodów Szpitala.

Następna zmiana związana jest z utworzeniem komórki organizacyjnej - Pracowni Rezonansu
Magnetycznego. Celem powołania Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
jest możliwość ubiegania się w najbliższych miesiącach w postępowaniu konkursowym WOW NFZ o zawarcie
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie. Powyższe wypełniłoby ofertę Szpitala w
zakresie nowoczesnej i kompleksowej diagnostyki obrazowej udzielanej na rzecz pacjentów hospitalizowanych
oraz diagnozowanych i leczonych w trybie ambulatoryjnym. Ponadto uzyskanie finansowania świadczeń ze
środków publicznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego przełoży się na zwiększenie przychodów
Szpitala. Jednocześnie posiadanie w strukturach Szpitala własnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego
uniezależnia Szpital od konieczności zawierania umów z podwykonawcami na wykonywanie badań rezonansu
magnetycznego i w następstwie wzmacnia kontrolę nad jakością wykonywanych badań. Zgodnie bowiem z
zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2295 ze zm.) świadczeniodawca udzielający świadczeń
w trybie hospitalizacji ma obowiązek zapewnić całodobowy dostęp do badań rezonansu magnetycznego.

Jednocześnie tworzy się nowe zakłady lecznicze pod adresem: ul. Juraszów 7–19, 60–479 Poznań: Oddział
Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej z komórką organizacyjną: Oddział Dziennej Rehabilitacji
Psychiatrycznej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z komórkami organizacyjnymi: Oddział Stacjonarny,
Oddział Leczenia Uzależnień. Powołanie ww. zakładów leczniczych ma na celu stworzenie warunków dla
bezpiecznego przejścia Szpitala przez proces postępowań konkursowych, których skutkiem będzie zawarcie
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nowych umów z płatnikiem na lata kolejne (dotychczasowe umowy na realizację świadczeń w części
psychiatrycznej obowiązują do dnia 30 czerwca 2018 roku, a w celu zapewnienia kontynuacji procesu leczenia
pacjentów ogłoszenie postępowań konkursowych przez NFZ nastąpi w najbliższych tygodniach). W nowo
wybudowanym obiekcie przy ulicy Juraszów 7-19, w ramach ww. zakładów leczniczych, oprócz Oddziału
Stacjonarnego realizującego świadczenia opiekuńczo - lecznicze o profilu psychiatrycznym oraz Oddziału
Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej, w celu wykorzystania zasobów lokalowych, a przede wszystkim w
celu należytego wykorzystania środków finansowych pozyskanych na zrealizowanie inwestycji, zasadne jest
utworzenie Oddziału Leczenia Uzależnień. Powołanie Oddziału Leczenia Uzależnień i zawarcie umowy
z WOW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenie uzależnień, poprawi dostępność
mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz mieszkańców całej Wielkopolski do świadczeń w przedmiotowym
zakresie.

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