
Uchwała Nr 3509/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
 
w sprawie:  zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na lata 

2020-2022”. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się „Program naprawczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na lata 2020-2022”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Przyjęcie Programu, o którym mowa w § 1, nie stanowi zobowiązań Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego do realizacji zawartych w nim propozycji inwestycyjnych; w tym zakresie 
obowiązuje Budżet Województwa Wielkopolskiego i Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała nr 1397/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października  
2019 r. w sprawie: zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu 
na lata 2019-2021”. 
 
 

§ 4 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3509/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
 
 
 

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej – w przypadku wystąpienia w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

straty netto – w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego zobowiązany jest do sporządzenia programu naprawczego na okres nie dłuższy niż  

3 lata, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 cytowanej ustawy  

i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu za rok obrotowy 2019 odnotował stratę netto w wysokości  

5 578 931,02 zł, w związku z czym przedłożył podmiotowi tworzącemu „Program naprawczy 

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  na lata 2020-2022”. 

Przyjęcie programu naprawczego niniejszą uchwałą przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego należy uznać za zasadne. 

 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  


