
UCHWAŁA NR XXVIII/518/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 
 

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu 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 
 

 
Nadaje się statut Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu w brzmieniu: 
 
 

„S T A T U T 
 

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU  

§ 1 

 

1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 ze 

zm.), 

2) niniejszego statutu, 

3) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Szpital jest następcą prawnym Szpitala Grunwaldzkiego w Poznaniu i Wielkopolskiego 

Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego. 

3.  Szpital prowadzi działalność leczniczą w ramach nastepujących przedsiębiorstw: 

1) „Szpital Wielospecjalistyczny” 

2) „ Przychodnia Wielospecjalistyczna”  

3) „ Szpital Rehabilitacyjny” 

4. „Szpital Wielospecjalistyczny” wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne                   

i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne, 



5. „Przychodnia Wielospecjalistyczna” wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 

ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne, 

6. „Szpital Rehabilitacyjny” wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  

i całodobowe świadczenia zdrowotne rehabilitacji leczniczej (inne niż szpitalne).  

 

§ 2 

 

1. Podmiotem tworzącym Szpital jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

2. Szpital posiada osobowość prawną i ma siedzibę w Poznaniu. 

3. Obszarem działania Szpitala jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Szpital współdziała z innymi jednostkami ochrony zdrowia, administracją rządową                    

i administracjami samorządowymi, ze szkołami wyższymi i innymi szkołami,                           

z placówkami naukowo-badawczymi, samorządami zawodów medycznych oraz 

organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi. 

 

§ 3 

1. Do zadań Szpitala należy: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności: 

a) badanie i porada lekarska, 

b) leczenie, 

c) badanie i terapia psychologiczna, 

d) rehabilitacja lecznicza, 

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

noworodkiem, 

f) badania diagnostyczne, 

g) pielęgnacja chorych, 

h) wykonywanie zadań w zakresie medycyny pracy, 

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

j) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i  

     szczepienia ochronne; 

2) szkolenie i dokształcanie w zakresie ochrony zdrowia,  

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych, 

4) prowadzenie prac z zakresu statystyki i informacji medycznej, 

5) monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych, 



6) prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, 

7) prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych, działalności administracyjnej, 

eksploatacyjno-technicznej oraz ekonomiczno-finansowej w zakresie potrzeb Szpitala,  

8) prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i obronności kraju w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 

2. Zadania określone w ust. 1 pkt 1 Szpital wykonuje w szczególności poprzez: 

1) hospitalizację osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń 

zdrowotnych, 

2) udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, 

3) udzielanie świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia i zdrowia                       

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Izbie Przyjęć, 

4) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, 

5) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, 

6) przeprowadzanie badań profilaktycznych. 

3. Szpital udziela świadczeń medycznych bezpłatnie dla osób uprawnionych, za częściową 

odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych lub 

umowie cywilno-prawnej. 

4. Szpital może uzyskać przychody z działalności innej niż medyczna. 

 

§ 4 

1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem i reprezentuje go na 

zewnątrz.  

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Szpitala. 

4. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala samodzielnie i ponosi za 

nie odpowiedzialność.  

5. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organizacji i organów 

w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

6. Dyrektor może powoływać kolegialne ciała opiniodawczo-doradcze w celu zasięgania ich 

opinii w sprawach dotyczących organizacji, funkcjonowania i rozwoju Szpitala.  

 

§ 5 

Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 



2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych, 

3) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych, 

4) Głównego Księgowego, 

5) Naczelnej Pielęgniarki. 

 

§ 6 

 

1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna. 

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Szpital 

oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. 

3. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba przez 

niego wyznaczona, 

2)   jako członkowie: 

a) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

b) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, 

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego. 

 

§ 7 
 
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.  

2. 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. 

 

§ 8 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu Szpital 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 Szpitala, jego przebudową, 

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

c) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala, 



d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Szpitala; 

2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala 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, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury            

i sprzętu medycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Szpitala, 

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

 

§ 9 
 

Od uchwał Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Szpitala odwołanie do podmiotu 

tworzącego. 

 

§ 10 
 
Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób 

podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną                           

i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

 

§ 11 

W skład Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wchodzą: 

1) Szpital Wielospecjalistyczny, 

2) Przychodnia Wielospecjalistyczna, 

3) Szpital Rehabilitacyjny, 

4) Dział Organizacji, Nadzoru i Bezpieczeństwa Informacji, 

5) Dział Statystyki i Rozliczeń, 

6) Dział Księgowości, 

7) Dział Analiz i Planowania Finansowego, 

8) Dział Administracyjno-Gospodarczy, 



9) Dział Techniczny, 

10)Dział Służb Pracowniczych, 

11)Dział Logistyki, 

12)Dział Żywienia, 

13)Inspektorat BHP, 

14)Hotel Pracowniczy, 

15)Samodzielne stanowiska pracy. 

 

§ 12 

 

W skład Szpitala Wielospecjalistycznego wchodzą: 

1) Oddziały: 

a) Kardiologiczno- Internistyczny, 

b) Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 

c) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz 

Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii,  

d) Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki 

Kardiologicznej, 

e) Otolaryngologiczny, 

f) Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki            

i Endoskopii Stawów, 

g) Ortopedyczny A, 

h) Ortopedyczny B z Pododdziałem dla Dzieci i Młodzieży, 

i) Okulistyczny, 

j) Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, 

k) Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii 

Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, 

l) Położniczo-Ginekologiczny z: Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem 

Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości, 

m) Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej, 

n) Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych 

i Leczenia Bólu oraz Stacją Dializ, 

o) Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego, 

p) Udarowy z Intensywnym Nadzorem nad Chorymi z Udarem Mózgu, 



r) Chorób Skóry, 

s) Szpitalny Oddział Ratunkowy; 

2) Zakłady: 

a) Patomorfologii, 

b) Diagnostyki Obrazowej, 

c) Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, 

d) Badań Czynnościowych, 

e) Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej, 

f) Diagnostyki Endoskopowej; 

3) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizacją; 

4) Izba Przyjęć; 

5) Apteka Szpitalna; 

6) Pracownie: 

a) Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa, 

b) Fizjoterapii, 

c) Elektrofizjologii. 

 

§ 13 

 

W Skład Przychodni Wielospecjalistycznej wchodzą rejestracja oraz poradnie i pracownie 

które udzielają porad specjalistycznych i konsultacji. 

  

§ 14 

 

W skład Szpitala Rehabilitacyjnego wchodzą: 

1) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,  

2) Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, 

3) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, 

4) Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej. 

 

§ 15 

Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Szpitala oraz sprawy 

dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, 



nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną. 

 

§ 16 

 

1. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala kierują: 

1) w zakresie świadczeń zdrowotnych - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i techniczno-

eksploatacyjnych – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych, 

3) w zakresie spraw finansowych – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, 

4) w zakresie spraw księgowych – Główny Księgowy, 

5) w zakresie spraw pielęgniarstwa - Naczelna Pielęgniarka, 

6)  Szpitalem Rehabilitacyjnym - Pełnomocnik Dyrektora ds. Szpitala 

Rehabilitacyjnego, 

7) Oddziałami szpitalnymi - ordynatorzy oddziałów, 

8)  Przychodnią wielospecjalistyczną, pododdziałami szpitalnymi, działami, 

zakładami, pracowniami i ogniwami strukturalnymi o innej nazwie kierują 

kierownicy tych komórek. 

2. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala, jego 

zastępcom lub Naczelnej Pielęgniarce.  

 

§ 17 

 

W razie niemożności pełnienia przez Dyrektora jego obowiązków - jego zadania przejmują 

wyznaczeni zastępcy w zakresie ustalonym przez Dyrektora. 

 
§ 18 

 
 

Kierownicy komórek organizacyjnych mogą być na mocy odrębnych upoważnień Dyrektora 

Szpitala (lub zastępców) uprawnieni do ostatecznego aprobowania niektórych spraw                      

i dokumentów dotyczących zakresu działania podległych im komórek. 

 

 

 



§ 19 

 

Ordynatorzy oddziałów oraz kierownicy komórek organizacyjnych dokonują szczegółowego 

podziału czynności między poszczególne stanowiska pracy. 

 

§ 20 

 

1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie                

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie                     

o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości. 

2.  Podstawą gospodarki  Szpitala  jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 
 
 

§ 21 
. 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę 

Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie 

później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

2. Dyrektor 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 z dnia 29 września 2004r.      

o rachunkowości (Dz.U.2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.). 

 

§ 22 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy o działalności leczniczej i inne obowiązujące przepisy prawa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 2 

 
Traci moc uchwała nr XVIII/307/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                  
30 stycznia 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.  
 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/518/12  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654 

z późn. Zm.) o działalności leczniczej, 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 Szpitala Wojewódzkiego 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 Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu związana 

jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej. 

Ponieważ Dyrektor jednostki złożył wniosek do Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, przedstawiając propozycję brzmienia nowego statutu jednostki opartego 

częściowo na dotychczas obowiązującej wersji statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, 

w której uwzględnił także konieczność dostosowania powyższego aktu do przepisów nowej 

ustawy, opracowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

nadania statutu Szpitala Wojewódzkiego 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 powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


