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UCHWAŁA NR XLVII/1075/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny 

Pracy w Poznaniu 

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy 

w Poznaniu uchwalone przez Radę Społeczną uchwałą Nr 6/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w brzmieniu:  

„1. W § 5. Regulaminu dodaje się  ustępy 5-8 o następującej treści: 

5. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Rady Społecznej może zarządzić elektroniczne 

głosowanie nad uchwałami. 

6. Warunkiem przeprowadzenia głosowania elektronicznego jest posiadanie przez członka Rady 

indywidualnego adresu e-mail i podanie go w formie pisemnej do wiadomości pracownika WCMP, 

prowadzącego obsługę organizacyjną posiedzeń. 

7. Głosowanie elektroniczne odbywa się w ten sposób, że projekty uchwał Rady przesyła się Członkom 

Rady na adresy e-mail, wskazane zgodnie z ust. 6. Członkowie Rady zwrotnie przesyłają wiadomość       

e-mail, w której oświadczają, czy wyrażają zgodę na głosowanie elektroniczne oraz oddają głos „za”, 

„przeciw” lub „wstrzymuję się”. Oświadczenie woli (głosowanie) wyrażone w postaci elektronicznej jest 

złożone z chwilą, gdy przesłano je drogą mailową w taki sposób, że wszyscy członkowie Rady Społecznej 

mogli zapoznać się z jego treścią. 

8. Wyniki głosowania przesyła się do wiadomości członkom Rady Społecznej. 

2. W § 8 ustęp 1. Otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Obsługę administracyjną Rady Społecznej (protokołowanie posiedzeń, wysyłka korespondencji oraz 

obsługa organizowania głosowania elektronicznego nad uchwałami) zabezpiecza WCMP.” 

 

§ 3.  

  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do uchwały Nr XLVII/1075/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 25 czerwca 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny 

Pracy w Poznaniu 

 Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., 

poz. 160 ze zm.) do kompetencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego należy zatwierdzenie regulaminu 

działalności rady społecznej uchwalonego przez radę społeczną podmiotu. 

 Rada Społeczna działająca przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu przedłożyła 

do zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałę nr 6/2018 w sprawie zmian 

w regulaminie swojej działalności. Zmiany te mają na celu usprawnienie działalności WCMP poprzez 

stworzenie możliwości przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania głosowania nad 

uchwałami również drogą elektroniczną. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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