
UCHWAŁA NR XXI/362/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 

 

 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii            

im. Eugenii i Janusza Zeylandów 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 zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XVII/286/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 

roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii   

im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu dokonuje się zmiany § 1 uchwały w ten sposób, 

iż § 14 statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii               

i Janusza Zeylandów w Poznaniu otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 14 

1. Radę powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w trybie art. 48 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba 

przez niego wyznaczona, 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

b) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, 

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

4. 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.” 

                                                  

  

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXI/362/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 kwietnia 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 zm.) 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 Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów 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 dodaniu w statucie Centrum zapisu 

o 4-letniej kadencji Rady Społecznej jednostki. Powyższe pozwoli dostosować statut do 

wymogów stawianych w art. 42  ust. 2 pkt 4 ustawy  o działalności leczniczej, który stanowi, 

że w statucie powinien być określony czas trwania kadencji Rady.  

 W związku z tym, iż  Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o wprowadzenie wyżej 

wspomnianej zmiany oraz w związku z przytoczonymi w niniejszej uchwale przepisami 

zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 


