
 

 

UCHWAŁA NR 3422/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia spółki pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

do zawarcia umowy stałego monitoringu przeciwpożarowego mającego funkcjonować na rzecz 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(tekst jednolity: Dz. U z 2020r. poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

 

Województwo Wielkopolskie będąc Beneficjentem Projektu pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, działając jako zamawiający 

wyraża się zgodę na zawarcie przez spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

pełniącej funkcję Inwestora Zastępczego umowy w zakresie świadczenia usługi stałego monitoringu 

przeciwpożarowego dla obiektu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, powstającego na działce 

o numerze geodezyjnym 2/29, położonego przy ul. Adama Wrzoska w Poznaniu.  

 

§ 2 

 

Umowę, o której mowa w § 1 uchwały, w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego zawrze 

spółka pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, świadcząca na rzecz 

Województwa Wielkopolskiego usługę Inwestora Zastępczego oraz innych usług w ramach Projektu 

pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 

wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3422/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: upoważnienia spółki pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

do zawarcia umowy stałego monitoringu przeciwpożarowego mającego funkcjonować na rzecz 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

 

Inwestorem dla zadania pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest Województwo Wielkopolskie.  

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.): Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej 

wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie 

budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć  

te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez 

właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.  

Mając na uwadze stan zaawansowania przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na obecnym etapie procesu 

inwestycyjnego istnieje konieczność wypełnienia obowiązku ustawowego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej nałożonej na Właściciela obiektu.  

Inwestor budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, na podstawie umowy in-hous 

powierzył spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o. o. wykonywanie usługi Inwestora Zastępczego  

i zawarło z ww. spółką w tej mierze umowę nr DZ-I/2/2018 z 18 czerwca 2018 r. na usługę Inwestora 

Zastępczego oraz innych usług pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W myśl § 3 ust. 6 rzeczonej umowy 

Zamawiający udziela Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictwa do działania w związku z realizacją 

umowy. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Paulina Stochniałek 

Członek Zarządu 

 


