Uchwała Nr XLVI/1060/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 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),uchwałą Nr
XLIV/1001/18 z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r., poz. 2767), uchwałą Nr XLV/1032/18 z
dnia 23 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r., poz. 3908) wprowadza się zmianę polegającą na tym,
iż w § 11 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:
„2) Komórki organizacyjne działalności ekonomicznej, administracyjnej, technicznej i pomocniczej oraz
samodzielne stanowiska pracy:
a) Dział Organizacji i Nadzoru,
b) Dział Statystyki i Rozliczeń,
c) Dział Księgowości,
d) Dział Analiz i Planowania Finansowego,
e) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
f) Dział Techniczny,
g) Dział Informatyki,
h) Dział Służb Pracowniczych,
i) Dział Logistyki,
j) Dział Żywienia,
k) Inspektorat BHP,
l) Hotel Pracowniczy,
m) samodzielne stanowiska pracy.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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§ 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 XLVI/1060/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 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 wynika z obowiązku skutecznego realizowania zadań z zakresu
ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tychże danych osobowych.
Obowiązek ten na Kierownika Podmiotu Publicznego nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Obecnie zadania z zakresu ochrony danych osobowych przypisane są do zakresu obowiązków Działu
Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji. Uwzględniając szerokie spektrum czynności
organizacyjnych oraz nadzorczych przypisanych temuż działowi mogącymi tworzyć konflikt interesów
w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych, przy uwzględnieniu rygoryzmów
wynikających z przywołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zachodzi
konieczność wyodrębnienia czynności i działań związanych z ochroną danych osobowych z zakresu
obowiązków przypisanych Działowi Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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