UCHWAŁA NR XXIII/409/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§1

Nadaje się statut Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
w Poznaniu w brzmieniu:
„STATUT
SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

§1
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zwany dalej
„Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654
z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów wykonawczych do w/w
ustawy,
2) niniejszego statutu,
3) innych obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Organem tworzącym Zakład jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
2. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
1. Siedzibą Zakładu jest miasto Poznań.
2. Obszar działania Zakładu obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
1. Przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie wielospecjalistycznych świadczeń
zdrowotnych stacjonarnych, ambulatoryjnych, promocja zdrowia oraz prowadzenie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) zaspokajanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w dziedzinie pediatrii,
położnictwa, ginekologii oraz urologii,
2) udzielanie świadczeń medycznych podstawowych i specjalistycznych w formie
stacjonarnej i ambulatoryjnej,
3) uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu
medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
3. Na podstawie odrębnych umów Zakład będzie realizował zadania określone w art. 114 ust.
1 ustawy.
4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych lub umowie
cywilnoprawnej.
5. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą dopuszczoną przepisami prawa z tym, że
działalność ta nie może ograniczać przedmiotu działalności Zakładu.
6. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 1 – 5, przeznaczony jest na
działalność statutową.
7. Zakład realizuje zadania na potrzeby obronne państwa.
§5
1. Zakład może uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczorozwojowych.
2. Zakład może uczestniczyć w programach szkoleń podyplomowych i specjalistycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
1. Zakładem kieruje Dyrektor Naczelny, z którym Zarząd Województwa nawiązuje stosunek
pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę, albo zawiera umowę cywilnoprawną
o zarządzanie.
2. Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników.
3. Dyrektor Naczelny reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Dyrektor Naczelny kieruje Zakładem przy pomocy:
1) zastępców Dyrektora Naczelnego
2) głównego księgowego
3) naczelnej pielęgniarki
5. Zakres czynności pracowników zajmujących w/w stanowiska ustala Dyrektor Naczelny
Zakładu zastrzegając wybrane zagadnienia (sprawy) do swojej wyłącznej dyspozycji.

6. Do składania oświadczeń w imieniu Zakładu w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Zakładu uprawniony jest wyłącznie Dyrektor Naczelny lub ustanowiony przez niego
pełnomocnik.
§7
Struktura organizacyjna Zakładu:
I. Zarząd:
1. Dyrektor Naczelny,
2. Zastępcy Dyrektora Naczelnego,
3. Główny Księgowy,
4. Naczelna Pielęgniarka.
II. Działalność medyczna:
1. Szpital św. Józefa:
1) Izba Przyjęć I,
2) Oddziały szpitalne o profilach: pediatrycznym, obserwacyjno-zakaźnym,
zabiegowych specjalistycznych oraz anestezjologii i intensywnej terapii,
3) Blok operacyjny.
2. Szpital św. Rodziny:
1) Izba Przyjęć II,
2) Oddziały szpitalne o profilach: położniczym, neonatologicznym i zabiegowych
specjalistycznych,
3) Dział Operacyjno-Pooperacyjny.
3. Zespół Diagnostyki Medycznej.
4. Zespół Przychodni Specjalistycznych.
5. Inne ośrodki działalności medycznej.
III. Działy i sekcje niemedyczne.
IV. Samodzielne stanowiska pracy.
§8
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, w tym organizację
wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Dyrektora Naczelnego zaopiniowany przez Radę Społeczną
i przedstawiony podmiotowi tworzącemu.
§9
Działalnością poszczególnych komórek Zakładu kierują:
1) działami – kierownicy działów,
2) oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy oddziałów lub kierownicy oddziałów –
lekarze niebędący ordynatorami,
3) Zespołem Przychodni Specjalistycznych – kierownik Zespołu Przychodni,

4) Zespołem Diagnostyki Medycznej – kierownik Zespołu Diagnostyki Medycznej.
5) innymi komórkami – kierownicy tych komórek.

§10
1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Naczelnego Zakładu.
2. Radę Społeczną Zakładu powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
3. Radę Społeczną Zakładu stanowią:
1) przewodniczący Rady – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, lub osoba
przez niego wyznaczona,
2) członkowie Rady - przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w liczbie nieprzekraczajacej 15 osób oraz przedstawiciel Wojewody
Wielkopolskiego.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
5. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) w przypadku złożenia rezygnacji,
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z innych ważnych powodów.
6. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób
podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę
Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Naczelnemu przysługuje odwołanie do
podmiotu tworzącego.
8. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§11
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Rozdziale 3 Oddziale
2 ustawy.
2. Plan finansowy Zakładu ustala Dyrektor Naczelny po uprzednim zaopiniowaniu przez
Radę Społeczną.
3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł określonych w art. 55 ust. 1 ustawy.
4. Zakład może również uzyskiwać środki finansowe z prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej prowadzonej w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym.
5. Zakład może uzyskiwać dotacje na realizację zadań określonych w art. 114 ust. 1 ustawy.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
7. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie
lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o
rachunkowości.
8. Zakład we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.
9. Dyrektor Naczelny podejmuje samodzielnie decyzje o podziale zysków.
§12
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący.
§ 13
Wszelkie zmiany Statutu mają być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.”

§2
Traci moc uchwała nr XVI/194/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada
1999 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, zmieniona uchwałą nr XXVII/399/2000 z dnia 25
września 2000 roku, uchwałą nr XXIV/370/04 z dnia 12 lipca 2004 roku, uchwałą nr
XLV/730/06 z dnia 27 lutego 2006 roku, uchwałą nr XI/126/07 z dnia 16 lipca 2007 roku oraz
uchwałą nr XLIX/743/10 z dnia 5 lipca 2010 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXIII/409/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) 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 Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
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.
Z związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu
podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
Potrzeba nadania nowego Statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wynika m.in. z zapisów art. 204 ustawy o działalności
leczniczej, zgodnie z którym kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
powinien w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy
dostosować statut do jej przepisów.
Ponieważ Dyrektor jednostki złożył wniosek do Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, przedstawiając propozycję brzmienia nowego statutu jednostki opartego
częściowo na dotychczas obowiązującej wersji statutu Zakładu, w której uwzględnił także
konieczność dostosowania powyższego aktu do przepisów nowej ustawy, opracowano projekt
uchwały

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego

w

sprawie

nadania

statutu

Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
W projekcie tym uwzględniono propozycje Dyrektora jednostki, a także wymogi dotyczące
statutów SP ZOZ-ów stawiane w ustawie o działalności leczniczej.
W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi przepisami
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

