
Uchwała Nr LI/1147/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy.

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

§ 1. 

W uchwale Nr XXIV/682/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 
nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy  (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz.7691), 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. WCMP działa na podstawie:

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

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1155 ze zm.);

3) ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierującymi pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 ze zm.);

4) niniejszego Statutu;

5) innych obowiązujących przepisów.”;

2) w §10 dodaje się następujące punkty:

„31) załatwianie wszelkich czynności w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych

do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców;

32) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do 
kierowania pojazdami.”.

§ 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.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/1147/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 października 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy.

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
Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy 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 podyktowane są zleceniem zadań dotyczących prowadzenia
ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców
oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do
kierowania pojazdami zgodnie z art. 77 i 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

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