
Uchwała Nr 3468/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Poznaniu. 

 
 

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 Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Poznaniu, 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. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 3468/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Poznaniu. 

 
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 radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przeprowadza się konsultacje aktów prawa 

miejscowego, jakimi są statuty podmiotów leczniczych dla których Województwo Wielkopolskie 

jest podmiotem tworzącym z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.   

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 formę konsultacji, oraz sposób publikacji informacji  

o przeprowadzaniu 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 Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 295 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr X/185/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie 

nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2019 r., poz. 6881, poz. 10160 

i poz. 11229; z 2020, poz. 7406), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) udzielanie świadczeń zdrowotnych: 

a) badanie i porada lekarska, 

b) leczenie, 

c) badanie i terapia psychologiczna, 

d) rehabilitacja lecznicza, 

e) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 

f) badania diagnostyczne, 

g) pielęgnacja chorych, 

h) wykonywanie zadań w zakresie medycyny pracy, 

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

j) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia 

ochronne;”; 

2) w § 11 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) W ramach Zakładu Usług Szpitalnych działają następujące jednostki organizacyjne: 

1) Szpital Wielospecjalistyczny (Juraszów 7-19, 60-479 Poznań), w skład którego wchodzą następujące 

komórki organizacyjne: 

a) Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno - 

Kardiologicznego; 

b) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami 

ds. Diabetologii, Gastroenterologii, 

c) Oddział Kardiologii  Inwazyjnej i Chorób  Wewnętrznych  z Pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej, 

d) Oddział Otolaryngologiczny, 

e) Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki 

i Endoskopii Stawów, 

f) Oddział Okulistyczny, 
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g) Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, 

h) Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, 

i) Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem 

Endokrynologii Ginekologicznej, 

j) Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej, 

k) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

l) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 

m) Oddział Chorób Skóry, 

n) Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

o) Zakład Patomorfologii, 

p) Zakład Diagnostyki Obrazowej, 

q) Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej, 

r) Zakład Diagnostyki Endoskopowej, 

s) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią, 

t) Biuro Przyjęć Planowych i Rejestracji, 

u) Centralna Apteka Szpitalna, 

v) Stacja Dializ, 

w) Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa, 

x) Pracownia Rehabilitacji Szpitalnej i Ambulatoryjnej, 

y) Pracownia EEG, 

z) Pracownia EMG, 

za) Pracownia Elektrofizjologii (EKG), 

zb) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi, 

zc) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów;”; 

3) w  § 19 ust. 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  § 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

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

5) w  § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie.”. 

§ 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. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia .................... 2021 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 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 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 polega na połączeniu "Oddziału Internistyczno - 

Kardiologicznego" oraz "Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej" w jedną komórkę organizacyjną 

funkcjonującą pod nazwą "Oddział Internistyczno-Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru 

Internistyczno - Kardiologicznego". "Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej" jako autonomiczna 

komórka organizacyjna nie spełnia wymogów sanitarno - przestrzennych określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 595 ze zm.) 

w zakresie posiadanych zasobów infrastrukturalnych. Celem zachowania możliwości udzielania świadczeń 

zdrowotnych w ww. oddziale bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych koniecznym jest 

formalne włączenie przedmiotowego oddziału w strukturę "Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego" jako 

pododdział. Przedmiotowa zmiana odzwierciedli faktyczny sposób funkcjonowania wskazanych komórek 

organizacyjnych, gdyż funkcjonalnie i merytorycznie stanowią one jeden oddział. 

Zmianie ulega również nazwa jednostki organizacyjnej z "Oddziału Położniczo - Ginekologicznego" na 

"Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Pododdziałem 

Endokrynologii Ginekologicznej" co umożliwi Szpitalowi ubieganie się o akredytację miejsc szkoleniowych 

dla lekarzy chcących odbyć specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej oraz endokrynologii 

ginekologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.  Zmiana ta przyczyni się bezpośrednio do pozyskania 

dodatkowego personelu medycznego szkolącego się w powyższych specjalizacjach oraz zwiększenia zakresu 

udzielanych świadczeń w ramach oddziału. 

Natomiast w § 9, 19, 20 i 21 zostały wprowadzone zmiany porządkujące dotychczas obowiązujących 

zapisów statutu. 

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


