
UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2012 roku 
 
 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.  

 

 

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 Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w brzmieniu: 

 

 

„STATUT 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
 § 1 
 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zwany dalej "WSZ w Lesznie" jest podmiotem 
leczniczym nie będącym 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  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”  oraz przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. 
zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

3) ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 
nr  191 poz. 1410 z późn. zm.)  oraz  przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, 

5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 
1223 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.) 

7) niniejszego statutu 
8) innych obowiązujących przepisów prawa. 

                 
          
 
 



          § 2 
 

1. Podmiotem tworzącym WSZ w Lesznie jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
2. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda                 
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS oraz do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. 

3. Siedzibą WSZ w Lesznie jest miasto Leszno. 
4. Obszar działania WSZ w Lesznie obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
 

II. CELE I ZADANIA WSZ W LESZNIE 
      

§ 3 
 

Celem działania WSZ w Lesznie jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zapobieganiu powstawaniu chorób i urazów, a także 
szerzenie oświaty zdrowotnej i prowadzenie promocji zdrowia. 
 

§ 4 
 

Do zadań WSZ w Lesznie należy, w szczególności: 
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych - szpitalnych                           

w reprezentowanych specjalnościach, 
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia            

z zakresu:  
a) specjalistycznej opieki zdrowotnej  
b) rehabilitacji leczniczej, 

3) udzielanie ambulatoryjnych całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez zespoły ratownictwa 
medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia się stanu zdrowia, powodującego stan zagrożenia życia lub zdrowia, 

4) wykonywanie zadań w zakresie przewozu osób i materiałów medycznych, 
wymagających specjalnych warunków sanitarnych specjalistycznymi środkami 
transportu sanitarnego samochodowego i lotniczego, 

5) kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 

6) określanie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ocena jakości 
udzielanych świadczeń, 

7) prowadzenie kształcenia podyplomowego kadr medycznych, na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami, 

8) uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, 
9) wykonywanie zadań z zakresu marketingu, statystyki i informatyki medycznej, 
10) prowadzenie działalności dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i obronności, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, 
11) prowadzenie – zgodnie z potrzebami szpitala – spraw pracowniczych, socjalnych, 

działalności z zakresu zamówień publicznych, działalności administracyjnej, 
eksploatacyjno – technicznej, ekonomiczno – finansowej, 

12) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, zawartych 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także zlecanych przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego lub Wojewodę Wielkopolskiego. 

 
 
 
 
 



§ 5 
 

WSZ w Lesznie oprócz działalności leczniczej wymienionej w §4 może prowadzić 
wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w dziedzinie handlu, produkcji   
i usług, wspomagającą działalność statutową, polegającą w szczególności na: 
1) udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zlecenie osób fizycznych lub 

instytucji, 
2) świadczenie usług hotelarskich związanych z działalnością leczniczą, 
3) wynajmowaniu wolnych pomieszczeń powierzchni i gruntów, 
4) świadczeniu usług sterylizacyjnych, 
5) prowadzeniu stołówki pracowniczej oraz świadczeniu usług cateringowych, 
6) prowadzeniu kiosku handlowego z artykułami spożywczymi i przemysłowymi 

podstawowego użytku oraz świadczeniu innych usług handlowych nie 
pozostających w sprzeczności z celami statutowymi WSZ w Lesznie, 

7) prowadzeniu parkingu przyszpitalnego, 
8) wykonywaniu usług kserograficznych,  
9) świadczeniu usług transportowych. 
 
 

§ 6 
 

1. WSZ w Lesznie udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na 
podstawie odrębnych przepisów.  

2. WSZ w Lesznie udziela także świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione  
w ust. 1  – za całkowitą odpłatnością. 

   
§ 7 
 

Przy wykonywaniu  zadań, o których mowa w § 4  WSZ w Lesznie może współpracować   
z innymi podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, fundacjami                                 
i stowarzyszeniami naukowymi. 

 
 

III. ZARZĄDZANIE WSZ W LESZNIE 
 

§ 8 
 

Organami WSZ w Lesznie są: 
1. Dyrektor 
2. Rada Społeczna 
 

§ 9 
 

1.Dyrektor kieruje WSZ w Lesznie i odpowiada za całokształt jego działalności. 
2. Z Dyrektorem WSZ w Lesznie Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje 

stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera umowę cywilno-
prawną, 

3. Dyrektor reprezentuje WSZ w Lesznie na zewnątrz. 
4. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania WSZ w Lesznie samodzielnie              

i ponosi za nie odpowiedzialność. 
5. Zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy działają w granicach 

umocowania. 
6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników  WSZ w Lesznie. 
7. W razie nieobecności dyrektora, WSZ w Lesznie kieruje wyznaczony przez niego 

zastępca dyrektora. 



8. Zastępcy dyrektora podejmują decyzje w zakresie powierzonych im spraw, nie 
zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji dyrektora. 

9. Do składania oświadczeń woli w imieniu WSZ w Lesznie w zakresie jego praw                      
i obowiązków majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor WSZ w Lesznie,  
a w razie jego nieobecności osoby przez niego upoważnione. 

10. Dyrektor zarządza WSZ w Lesznie przy pomocy: 
1) zastępców dyrektora,  
2) głównego księgowego,  
3) przełożonej pielęgniarek. 

 
 

§ 10 
 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego 
oraz organem doradczym dyrektora WSZ w Lesznie, w kluczowych sprawach 
dotyczących funkcjonowania WSZ w Lesznie.  

2. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania określone w ustawie. 
3. Rada powoływana i odwoływana jest uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego.  
4. Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał, określa 

regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego. 

5. Od uchwały Rady Społecznej dyrektorowi WSZ w Lesznie przysługuje odwołanie 
do podmiotu tworzącego.   

 
 
 

§ 11 
 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. 
2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji  

1) w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, 
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady, 
3) z innych ważnych powodów. 

 
 

       
 
 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSZ W LESZNIE 
 
§ 12 

 
1. W rozumieniu ustawy WSZ w Lesznie prowadzi działalność leczniczą w ramach 

następujących przedsiębiorstw: 
1) „Szpital” – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia szpitalne,  
2) „Zespół Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych” – dla świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 
2. W skład „Szpitala” wchodzą: 

1) oddziały szpitalne,  
2) blok operacyjny i porodowy,  
3) apteka szpitalna,  
4) centralna sterylizatornia,  
5) dział żywienia. 

3. W skład „Zespołu Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych” wchodzą: 
1) zakłady i pracownie diagnostyczne,  



2) zespół poradni specjalistycznych,  
3) zespół domowej dializoterapii otrzewnej,  
4) zakład rehabilitacji i fizykoterapii,  
5) dział pomocy doraźnej. 

4. Oprócz działalności leczniczej prowadzonej w przedsiębiorstwach w skład WSZ              
w Lesznie wchodzą: 

a) komórki działalności administracyjnej,  
b) samodzielne stanowiska pracy.  

 
 

§ 13 
 

 
Schemat i szczegółową strukturę organizacyjną WSZ w Lesznie, rodzaje działalności 
leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania 
poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami 
organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy – określa 
Regulamin Organizacyjny WSZ w Lesznie ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez 
Radę Społeczną.  
 
 

V. GOSPODARKA FINANSOWA 
 

§ 14 
 

1. Gospodarka finansowa WSZ w Lesznie prowadzona jest w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie oraz 
ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości, o których mowa w §1. 

2. Podstawą gospodarki WSZ w Lesznie jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 
 
 
 

§ 15 
 

WSZ w Lesznie może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie 
oraz z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w §5 Statutu. 
 
 

§ 16 
 
1. Roczne sprawozdanie finansowe WSZ w Lesznie, po uprzednim zaopiniowaniu przez 

Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

2. Dyrektor WSZ w Lesznie 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. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 17 
 

1. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący.  



2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy o działalności leczniczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.” 

   
§ 2 

 

Traci moc uchwała nr XXI/363/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                  

23 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 

w Lesznie. 

 

§ 3 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/522/12  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 listopada 2012 roku 

 

 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.  

 

 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 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 Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania  statutu 

podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

 Potrzeba nadania nowego statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu                

w Lesznie 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 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Lesznie, w której uwzględnił konieczność dostosowania powyższego aktu do przepisów 

nowej ustawy, opracowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego             

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.  

 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. 

 


