
                                              

UCHWAŁA NR XXVI/445/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 2012 roku 
 

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie.  

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. nr 112 poz. 654 ze zm.)  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu odwołania p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie                 

od uchwały nr 11/2012 Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z dnia 

28 maja 2012 roku w sprawie: zaopiniowania zmian do Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie postanawia się uwzględnić odwołanie               

p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie od uchwały nr 11/2012 Rady 

Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/445/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 września 2012 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie. 

 

 Zgodnie z art. 48 ust. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 

nr 112 poz. 654 ze zm.) od uchwały rady społecznej kierownikowi jednostki przysługuje odwołanie 

do podmiotu tworzącego. 

  Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 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 podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa jest 

uzasadnione.  

 W dniu 28 maja 2012 roku p.o. Dyrektora jednostki wydał Zarządzenie nr 44/2012                     

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego WSZ w Lesznie. Wprowadzone 

przez Dyrektora zmiany dotyczyły m.in.: 

− wydzielenia, w ramach istniejących oddziałów, pododdziałów o wąskich specjalnościach                  

tj. pododdziału chirurgii onkologicznej i pododdziału ginekologii onkologicznej; 

− wydzielenia dwóch odrębnych stanowisk z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych             

i głównego księgowego, 

− połączenia laboratoriów analityki, mikrobiologii, serologii w jeden wspólny dział diagnostyki 

laboratoryjnej,  

− zlikwidowania działu ds. jakości i procedur medycznych i utworzenia w jego miejsce 

jednoosobowego stanowiska ds. procedur medycznych i projektów unijnych oraz stanowiska 

asystenta dyrektora nadzorującego i konsolidującego projekty unijne i zamówienia publiczne.  

 

 

        Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej Regulamin organizacyjny jednostki jest 

ustalany przez jej kierownika. Ponadto zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. e wyżej cytowanej 

ustawy do zadań Rady Społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą należy 

przedstawianie podmiotowi tworzącemu opinii w sprawie regulaminu organizacyjnego.  

        W związku z powyższym p.o. Dyrektora WSZ w Lesznie przedłożył ustalone przez siebie 

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym do zaopiniowania Radzie Społecznej.  



 Rada Społeczna jednostki na posiedzeniu z dnia 28 maja 2012 roku negatywnie 

zaopiniowała zmiany do Regulaminu Organizacyjnego, o których wspomniano w niniejszym 

uzasadnieniu, podając jako główną przyczynę swojej decyzji wystąpienie negatywnych skutków 

ekonomicznych dla zakładu.  

 W dalszej części uzasadnienia Rada odniosła się szczegółowo jedynie do kwestii 

wydzielenia stanowisk z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych i głównego księgowego 

oraz utworzenia stanowiska asystenta dyrektora. Zdaniem Rady „rozdzielenie połączonego 

stanowiska z-cy dyr. ds. ekonom-admin, głównego księgowego na dwa samodzielne stanowiska 

oraz utworzenie nowego stanowiska asystenta dyrektora wiąże się ze wzrostem funduszu płac,                   

co kłóci się z dokonanym zmniejszeniem wynagrodzeń dla całej załogi o 6 % od m-ca marca”. 

  W dniu 30 maja 2012 roku p.o. Dyrektora jednostki przesłał do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odwołanie od uchwały Nr 11/2012 Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. W uzasadnieniu do odwołania p.o. Dyrektora 

przytoczył następujące argumenty przemawiające za wprowadzeniem zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym i  odniósł się do nieuzasadnionej, jego zdaniem, decyzji Rady Społecznej: 

− zmiany do Regulaminu zostały przygotowane w oparciu o nowy statut jednostki nadany 

leszczyńskiemu Szpitalowi uchwałą Nr XXI/363/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego – w uchwale tej przewidziano rozdzielenie funkcji z-cy 

dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych i głównego księgowego. Zdaniem p.o. Dyrektora 

jednostki rozdzielenie takie jest konieczne. Wysoki stan zadłużenia Szpitala wymaga 

prowadzenia systematycznych uzgodnień i porozumień z wierzycielami, aby nie dopuścić do 

zajęć komorniczych – tymi sprawami musi zajmować się na bieżąco główny księgowy, 

natomiast z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych zajmował się będzie głównie 

działaniami w kierunku obniżenia kosztów utrzymania zakładu, 

− zadaniem asystenta dyrektora będzie konsolidacja zamówień publicznych i nadzór nad 

projektami unijnymi, a utworzenie takiego stanowiska przewiduje rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami,  

− połączenie pracowni diagnostycznych w jeden dział diagnostyki medycznej pod jednym 

kierownictwem pozwoli zmniejszyć liczbę pracowników i wprowadzić odpowiedni do 

charakteru działu czas pracy, co pozwoli zmniejszyć koszty działalności działu.  

− członkowie Rady oceniając negatywnie całość proponowanych zmian do Regulaminu 

Organizacyjnego nie podjęli zupełnie tematu utworzenia nowych pododdziałów, tj. chirurgii 

onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Zdaniem p.o. Dyrektora wydzielenie tych 



specjalności ma na celu zakontraktowanie w NFZ wysoko płatnych procedur medycznych. 

  

 

 Po przeanalizowaniu powyższych argumentów Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

rozstrzygnął, jak w § 1 niniejszej uchwały.  

 Za uzasadnione należy uznać odpowiednie dostosowanie Regulaminu Organizacyjnego do 

postanowień nadanego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Statutu WSZ w Lesznie – 

opisana przez p.o. Dyrektora sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym. Nadany w dniu 23 

kwietnia 2012 roku statut jednostki przewiduje istnienie pododdziału chirurgii onkologicznej                 

i pododdziału ginekologii onkologicznej, odrębne stanowiska z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-

administracyjnych i głównego księgowego, istnienie działu diagnostyki laboratoryjnej oraz istnienie 

samodzielnych stanowisk pracy. 

 Argumentacja p.o. Dyrektora dotycząca przewidywanych korzyści wprowadzonych zmian 

również zasługuje na uwzględnienie, a opinia Rady Społecznej, organu który jest podmiotem 

inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, nie znajduje w przedmiotowym wypadku 

uzasadnienia.   

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


