
Uchwała Nr 3341/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  
w Wolicy. 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 6 Uchwały nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, zwanej dalej „Radą”, dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  
w Wolicy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Konsultacje o których mowa w ust. 1:  
a) będą przeprowadzone w formie pisemnej opinii Rady, 
b) zostaną przeprowadzone w terminie do 7 dni od dostarczenia niniejszej uchwały Radzie. 

3. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 
zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3341/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy  
w Wolicy. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji lub Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przeprowadza się konsultacje aktów prawa 

miejscowego, jakimi są statuty podmiotów leczniczych dla których Województwo Wielkopolskie 

jest podmiotem tworzącym.   

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku 

określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką 

radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z §6 wyżej wymienionej uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze 

uchwały określa przedmiot, termin i formy konsultacji, oraz sposób publikacji informacji  

o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.  

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
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Załącznik 

Projekt 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 2190 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XXIV/685/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów opieki Zdrowotnej Chorób 

Płuc i Gruźlicy w Wolicy (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7698, z 2017 r., poz. 6833, z 2018 r., poz. 8673, 

z 2019r., poz. 2593, poz. 10162), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą".”; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 

1) Z-cy Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego, 

2) Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, 

3) Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, 

4) Przełożonej Pielęgniarek.”; 

3) w  § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku : 

1) złożenia rezygnacji, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady, 

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co 

najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

4) naruszenia w trakcje kadencji zakazu o którym mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, 

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady wniosku w przedmiocie ich 

odwołania.”; 

4) w  § 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wykonanie innych zadań określonych w ustawie.”; 

5) w  § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie.”; 

6) § 26 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 26. Zespół sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ewidencja kosztów i przychodów 

prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów w publicznych zakładach opieki 

zdrowotnej.”. 

§ 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 .................... 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 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 Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

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 stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. 

Administracyjno-Eksploatacyjnych i utworzenie stanowiska Zastępcy Dyrektora ds.Techniczno-

Ekonomicznych. Zmiana ma na celu usprawnienie funkcji zarządzania Szpitalem poprzez wzmocnienie strefy 

inwestycji, remontów i eksploatacji. W związku z wyeksplorowaną infrastrukturą techniczną Szpitala oraz 

koniecznością jej szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków funkcjonowania i obostrzeń 

sanitarno-epidemiologicznych koniecznym jest położenie dużego nacisku na sprawne funkcjonowanie pionu 

technicznego w zakresie inwestycji i remontów oraz eksploatacji posiadanych zasobów. Utworzenie 

stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  wynika z potrzeby uporządkowania 

podległości służbowej i sprawowanego nadzoru nad  pracownikami szeroko pojętej obsługi technicznej. 

Dotychczas pracownicy tej grupy podlegali Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, 

który również zarządzał pracownikami administracyjnymi. Jednoosobowe zarządzanie tymi dwoma grupami 

pracowników nie sprawdziło się w obecnej sytuacji Jednostki. Obecny system organizacji powoduje 

rozproszenie spraw technicznych w kilku komórkach organizacyjnych, co w znacznym stopniu  dezorganizuje 

i utrudnia pracę. 

Częste zmiany funkcjonowania Szpitala dotyczące między innymi zakresu świadczonych usług 

zdrowotnych, wymagają szybkiego i elastycznego dostosowywania stanu technicznego budynków i instalacji 

oraz tworzenia planów rozwoju Szpitala. Sprawną realizację powyższych przedsięwzięć w znacznym stopniu 

ułatwi utworzenie pionu technicznego i efektywniejsze wykorzystanie potencjału grupy zawodowej, 

zatrudnionej we wskazanym dziale. 

W związku ze zmniejszeniem zakresu obowiązków i pełnionego nadzoru, wskutek przejścia zadań 

z zakresu inwestycji, remontów i eksploatacji oraz pracowników technicznych do pionu Zastępcy Dyrektora 

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zasadnym jest likwidacja stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. 

Administracyjno-Eksploatacyjnych i utworzenie w jego miejsce stanowiska Kierownika ds. 

Administracyjnych. 

Proponowany podział i podporządkowanie pracowników pod nowo utworzone w strukturze organizacyjnej 

Szpitala stanowiska ma uzasadnienie w nowej strategii i organizacji pracy oraz w lepszym i bardziej 

efektywnym wykorzystaniu potencjału tych współpracowników. 

Jednocześnie w treści Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy wykreśla się podstawy prawne ustawy o działalności leczniczej i ustawy 

o rachunkowości. 

Natomiast w § 13, 18, 19 i 21 zostały wprowadzone zmiany porządkujące dotychczasowe zapisy statutu. 

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


