
UCHWAŁA NR XXIX/546/12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 
 
 

w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc           

i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.  

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,       

co następuje: 

 

§ 1 
 

 

Nadaje się statut Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy      

im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży  w brzmieniu: 

 

 

„STATUT 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą 
„Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy 

im. dr Władysława Biegańskiego 
w Chodzieży  

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława 
Biegańskiego w Chodzieży zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym      
niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń zdrowotnych i promującym 
zdrowie. 
 

§ 2 
 

1. Podmiotem tworzącym Szpital jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
2. Szpital został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

Szpital działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 
ze zmianami), zwanej dalej Ustawą; 
2. Niniejszego statutu; 
3. Regulaminu Organizacyjnego; 
3. Innych przepisów mających zastosowanie do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

 
§ 4 
 

Siedziba Szpitala znajduje się w Chodzieży przy ulicy Strzeleckiej 32. 
 

§ 5 
 

Obszar działania Szpitala obejmuje teren całego kraju. 
 

§ 6 
 
1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie wysokiej jakości specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc, gruźlicy, torakochirurgii                
i rehabilitacji oraz promocji zdrowia. 

2. Do zadań Szpitala w szczególności należy: 

1) udzielanie specjalistycznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych,                    
i rehabilitacyjnych, 

2) udzielanie specjalistycznych konsultacji, 
3) prowadzenie działalności naukowo – badawczej, 
4) opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjentów, 
5) promowanie zdrowia poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i realizowanie 
programów zdrowotnych, 
6) prowadzenie innej działalności nienaruszającej statutowej działalności Szpitala, 
7) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, 
8) podejmowanie innych zadań mieszczących się w profilu działania Szpitala. 

    
3. Szpital utrzymuje gotowość w zakresie ochrony zdrowia ludności w sytuacjach 

kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych oraz do realizacji zadań na potrzeby 
obronne państwa. 

 
§ 7 
 

W wykonywaniu swoich zadań Szpital może współdziałać z: 
1) innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą, 
2) instytucjami naukowo-badawczymi, 
3) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, 
4) organizacjami społecznymi, 
5) instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, 



6) organizacjami samorządowymi, 
7) stowarzyszeniami i fundacjami, 
8) innymi osobami prawnymi i fizycznymi. 
 

 
ROZDZIAŁ II 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZPITALA 
 

§ 8 
 
1.  Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala. 
2.  Dyrektor Szpitala jest przełożonym pracowników Szpitala. 
3.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje z Dyrektorem Szpitala stosunek 

pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę 
cywilno – prawną. 

 
§ 9 

 
1. Dyrektor jest osobą uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie 

majątkowym. 
2. Na czas swojej nieobecności, Dyrektor Szpitala upoważnia wskazane przez siebie 

osoby do podejmowania ściśle określonych czynności w zakresie przewidzianym 
dla Dyrektora Szpitala.  

  
§ 10 

 
Dyrektor kieruje Szpitalem przy współudziale: 
1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 
2. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych, 
3. Przełożonej Pielęgniarek. 
 

§ 11 
 
1. Szpital prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących Przedsiębiorstw: 

1) „Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy” – wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: szpitalne. 
2) „Przychodnia” – wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne. 

2. W skład przedsiębiorstwa „Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy” wchodzi: 
1) Izba Przyjęć, 
2) Oddział Pulmonologiczny I z Pododdziałem Gruźlicy Płuc 
3) Oddział Pulmonologiczny II z Pododdziałem Gruźlicy Płuc, 
4) Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej z Wydzielonymi Łóżkami Intensywnego 
Nadzoru, 
4) Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji 
Ruchowej, 
5) Blok Operacyjny – sale zabiegowe na potrzeby diagnostyki inwazyjnej, 
6) Apteka, 



7) Lekarz Epidemiolog. 
3. W skład przedsiębiorstwa „Przychodnia” wchodzi: 

1) Kompleks diagnostyczno – zabiegowy, 
2) Laboratorium Analityczno – Bakteriologiczne z Bakteriologią Prątka Gruźlicy, 
3) Ambulatoryjna Rehabilitacja Lecznicza. 

 
 

 
§ 12 

 
W Szpitalu działają następujące komórki organizacyjne zapewniające obsługę 
administracyjną i techniczno – eksploatacyjną: 
1. Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej. 
2. Dział Kadr, Szkolenia i Organizacji: 

a) specjalista ds. kadr, szkolenia i organizacji. 
3. Dział Gospodarczo – Techniczny. 
4. Dział Administracyjno – Gospodarczy. 
5. Dział Finansów, Planowania i Analiz, 
6. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
7. Inne stanowiska pracy: 
 1) radca prawny, 
 2) stanowisko ds. obrony cywilnej, 
 3) stanowisko ds. p/poż; 
 4) stanowisko ds. informatyki, 
 5) asystent dyrektora/sekretarka 
 6) kapelan, 
 7) pełnomocnik ds. praw pacjenta. 

 
 

 
§ 13 
 

1. Szczegółową organizację wewnętrzną, podległość służbową oraz zadania 
poszczególnych przedsiębiorstw, jednostek, komórek organizacyjnych i stanowisk 
pracy wchodzących w skład Szpitala określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony 
przez Dyrektora. 
2. Strukturę Szpitala przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik        
do niniejszego statutu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZPITALA 

 
 

§ 15 
 

Organami Szpitala są: 
1. Dyrektor. 
2. Rada Społeczna. 

 
§ 16 
 
 

Rada Społeczna zwana dalej Radą jest organem inicjującym i opiniodawczym 
podmiotu tworzącego Szpital oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. 
 

§ 17 
 

1. Radę powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w trybie art. 48 Ustawy.  
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. 

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. 
 

§ 18 
 
Do zadań Rady należy: 

1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu Szpital wniosków i opinii w sprawach: 
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej     

aparatury i sprzętu medycznego, 
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem         

lub  ograniczeniem działalności,  
3) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala, 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z 

Dyrektorem Szpitala; 
2. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu  

inwestycyjnego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 



4) podziału zysku, 
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej 

aparatury i sprzętu medycznego, 
6) 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. 
 

§ 19 
 

Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy                   
i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę 
Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 20 
 
Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do podmiotu 
tworzącego. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 
 

§ 21 
 
Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie 
oraz w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne. 
 
 

§ 22 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora Centrum. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala, opiniowane przez Radę Społeczną, 
podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później 
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

3. Dyrektor Szpitala zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę 
na badanie lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art.66 ust. 4 i 5 
ustawy o rachunkowości. 

 



§ 23 
 

Szpital podejmuje samodzielne decyzje o podziale zysku i pokryciu straty. 
 
 

§ 24 
 
Szpital uzyskuje środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 Ustawy.  
 
 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 25 
 

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący. 
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy.” 
  
 



§ 2 
 

Traci moc uchwała nr XIV/215/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia                

26 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala 

Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.  

 

§ 3 
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

§ 4 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/546/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

 

 

w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc          

i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży.  

 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) 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 Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy                 

im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży 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 Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi 

Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży 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 Wielkopolskiego Specjalistycznego 

Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży, w której 

uwzględnił także konieczność dostosowania powyższego aktu do przepisów nowej ustawy, 

opracowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania 

statutu Wielkopolskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Chorób Płuc i Gruźlicy                   

im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży. 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. 

 


