
 
UCHWAŁA NR XXVIII/529/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 26 listopada 2012 roku 

 
 

 
w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.  
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 66 ustawy z dnia               
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 112 poz. 654) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 
 
 

1. Łączy się z dniem 1 marca 2013 roku Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu i Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu przez przeniesienie całego 
mienia Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu (przejmowany) na  Wojewódzki Szpital 
Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (przejmujący).  

2. Obszarem działania  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. Ludwika Perzyny            
w Kaliszu będzie dotychczasowy obszar działania Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu oraz Pogotowia Ratunkowego                   
w Kaliszu. 

3. Połączona jednostka będzie działała pod nazwą: Wojewódzki Szpital Zespolony       
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Siedzibą jednostki będzie Kalisz, ul. Poznańska 79.  
                                          
           

§ 2 
 
 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z dniem połączenia 
przejmie zadania Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 

2. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu prowadzić będzie 
gospodarkę finansową w dotychczasowej formie jako samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej.  

3. Organem sprawującym nadzór nad Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym                      
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 
 



 
§ 3 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z dniem połączenia przejmie 
mienie, zobowiązania i należności Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu wynikające z bilansów 
zamknięcia sporządzonych na dzień 28 lutego 2013 roku.  
 
                          

§ 4 
 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu staje się w trybie art 231 

kodeksu pracy pracodawcą dla pracowników  Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 
 
      § 5 
 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z dniem połączenia staje się 
następcą prawnym Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu. 
 
      § 6 
 
Odwołuje się z dniem 28 lutego 2013 roku Radę Społeczną Pogotowia Ratunkowego                  
w Kaliszu 
 
      § 7 
 
Nowa struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny                     
w Kaliszu zostanie określona w statucie Szpitala, nadanym przez podmiot tworzący 
jednostkę.  
 
      § 8 
 

1. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do wykreślenia Pogotowia Ratunkowego                  
w Kaliszu z rejestrów: 
1) podmiotów prowadzących działalność leczniczą,  
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejestrowy. 

2. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny                               
w Kaliszu złoży wnioski o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestrów,                   
o których mowa w ust. 1, po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

 
 
      § 9 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.   
 
                § 10 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/529/12 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 

 
w sprawie: połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.  
 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami do kompetencji Sejmiku Województwa należy 

tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz  wyposażanie ich w majątek.  

Proponowane połączenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu z Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu podyktowane 

jest przede wszystkim koniecznością wprowadzenia odpowiednich usprawnień i podniesienia 

efektywności poprzez zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych przez obie jednostki 

zasobów.  

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jest podmiotem 

leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.  

Siedzibą Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jest miasto 

Kalisz, ul. Poznańska 79. Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności 

leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne, a w szczególności: 

1) badanie i porada lekarska, 

2) leczenie, 

3) badanie i terapia psychologiczna,  

4) rehabilitacja lecznicza, 

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

6) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, 

7) działania diagnostyczne i analityki medycznej,  

8) pielęgnacja chorych,  

9) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, 

10) orzekanie o stanie zdrowia,  

11) prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo-wychowaczej i promocji 

zdrowia,  

12) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego. 

 



Celem Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, dla którego podmiotem tworzącym jest 

również Sejmik Województwa Wielkopolskiego, jest udzielanie świadczeń zdrowotnych              

w zakresie ratownictwa medycznego oraz innych świadczeń zdrowotnych, na podstawie 

zawartych umów. Do zadań Pogotowia należy w szczególności: 

1) udzielanie pomocy medycznej w miejscu wypadku, zachorowania lub stacjonowania 

zespołów ratownictwa medycznego, 

2) zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi, jeżeli nie 

ma możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze, 

3) organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk 

żywiołowych, katastrof i innych akcjach, jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości 

udzielania poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej, przez właściwe 

terenowo oddziały pomocy doraźnej, 

4) przewóz osób chorych, których stan zdrowia nie pozawala na korzystanie                         

z publicznych środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz 

koordynowanie tych przewozów, 

5) wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz innych podmiotów, 

6) zabezpieczanie imprez masowych, 

7) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie sieci łączności radiowej, 

8) prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym pomoc 

została udzielona, 

9) analizę wypadkowości i nagłych zachorowań pod kątem ich przyczynowości, 

10) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie pomocy medycznej. 

 

 Siedzibą Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu jest miasto Kalisz, ul. Nowy Świat 35. 

 Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) połączenie wymienionych samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej nastąpi poprzez przeniesienie całego mienia Pogotowia 

Ratunkowego w Kaliszu  na Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 

 Przewidywane korzyści związane z przejęciem przez Wojewódzki Szpital Zespolony           

im Ludwika Perzyny w Kaliszu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu to: 

- zwiększenie nakładów na bezpośrednie świadczenia medyczne poprzez możliwość 

restrukturyzacji kosztów zarządzania i administracji, 

- wzmocnienie pozycji połączonych jednostek w procesie kontraktowania usług medycznych 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, 



  poprawę konkurencyjności na ewoluującym rynku podmiotów leczniczych, 

- efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz nieruchomości i urządzeń 

medycznych.  

Ponadto połączenie wyżej wspomnianych jednostek jest uzasadnione także, z uwagi 

na fakt, iż od dnia 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 

Ludwika Perzyny w Kaliszu pełni także obowiązki Dyrektora Pogotowia Ratunkowego                  

w Kaliszu. Kierujący kaliskimi  jednostkami doskonale zna specyfikę obydwu SP ZOZ-ów            

i swoim dotychczasowym doświadczeniem w zarządzaniu obydwoma podmiotami daje 

rękojmię należytego zarządzania połączoną jednostką. 

Połączenie obu podmiotów leczniczych stwarza większe możliwości powodzenia 

prowadzonych dynamicznych działań restrukturyzacyjnych Pogotowia Ratunkowego             

w Kaliszu. Wymienione podmioty udzielają świadczeń zdrowotnych m. in. z zakresu 

ratownictwa medycznego. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 

posiada w swojej strukturze szpitalny oddział ratunkowy. Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu 

dysponuje natomiast odpowiednią bazą specjalistycznych ambulansów sanitarnych.               

W konsekwencji należy uznać, że połączenie obydwu jednostek będzie racjonalne - podmioty 

te będą się doskonale uzupełniać, a włączenie w struktury Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego  Pogotowia Ratunkowego umożliwi wzmocnienie Szpitala w zakresie usług 

ratownictwa medycznego przy wykorzystaniu doświadczenia personelu i zaplecza 

technicznego obydwu jednostek.  

  Nie przewiduje się pogorszenia sytuacji pracowników łączonych jednostek                     

w związku z planowanym łączeniem. Prawa pracowników przejmowanej jednostki pozostaną 

pod odpowiednią ochroną, a połączenie jest zgodne z zasadami prawa pracy - zgodnie                  

z zapisami niniejszej uchwały Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny                    

w Kaliszu stanie się w trybie art. 231  kodeksu pracy pracodawcą dla pracowników Pogotowia 

Ratunkowego w Kaliszu. 

Projekt uchwały, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, wymagał konsultacji ze związkami zawodowymi i został przez nie 

zaopiniowany. Ponadto inicjatywa przekształcenia została także zaopiniowana przez Rady 

Społeczne obu jednostek.    

W związku z projektem uchwały dot. połączenia Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu i Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu, 

przekazanym do zaopiniowania odpowiednim podmiotom, do dnia 12 listopada 2012 r. 



wpłynęło łącznie 14 opinii, z czego w 9 z nich podmioty wypowiedziały się negatywnie w 

sprawie proponowanego połączenia, a 5 pozytywnie zaopiniowało proponowane zmiany. 

Organizacje związkowe, z którymi konsultowano zamiar połączenia WSZ w Kaliszu 

 z Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu podnosiły w swoich stanowiskach głównie 

okoliczność zapewnienia wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

powstały wskutek połączenia podmiot, który warunkowany byłby między innymi przez 

utrzymanie wyjściowego poziomu zatrudnienia i wynagradzania. Zamiarem podmiotu 

tworzącego nie jest dokonywanie zmian, które co do zasady miałyby wywołać negatywne 

skutki w sferze pracowniczej. Obowiązujące regulacje prawne w tym głównie ustawa o 

działalności leczniczej i Kodeks pracy ustalają zakres gwarancji pracowniczych w sytuacji 

połączenia obu podmiotów. Również prawa związkowe nie doznają uszczerbku wskutek 

dokonania połączenia.  Kwestie te były poddane konsultacji w ramach spotkań z 

przedstawicielami samorządu województwa i związków zawodowych poprzedzających 

podjęcie niniejszej uchwały. W zakresie opiniowania znalazły się kwestie ekonomiczne           

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, stwierdza, że sytuacja w 

Pogotowiu Ratunkowym jest na tyle dobra, że nie ma konieczności przyłączania tej jednostki 

do szpitala oraz podważa większe możliwości kontraktowania usług medycznych  

z Narodowym Funduszem Zdrowia nowo powstałego podmiotu. Zauważyć należy, iż ocena 

strony związkowej opiera się na aktualnym stanie faktycznym i finansowym jednostek a nie 

uwzględnia ryzyka nieuzyskania kontraktu przez Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu działające 

samodzielnie i sytuacji, w której zmniejsza się pula środków będących  w dyspozycji NFZ. 

Istnienie takiej ewentualności wskazuje na celowość konsolidacji obu jednostek i uzasadnia 

dążenie do racjonalizacji kosztów.  Nie istnieje także podnoszone przez stronę związkową 

ryzyko uszczuplenia czy niewłaściwego wykorzystania mienia obu jednostek  uzyskanego w 

toku działalności tych podmiotów, gdyż wskutek połączenia mienie Pogotowia Ratunkowego 

przejmuje WSZ, który jest jednostką podległą samorządowi województwa.          

W opiniach pozytywnych brak jest szczegółowych uzasadnień zwraca się jednak 

uwagę, iż połączenie spowoduje powstanie silnego podmiotu, który zapewni stałość 

zatrudnienia i dobrą jakość świadczonych usług. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


