
UCHWAŁA NR XLIII/818/14 

SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 31 marca 2014 roku 

 

 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  

 

 

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

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie 

zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/754/13 z dnia 28 października 2013 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 statutu otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze 

zm), zwanej dalej „ustawą””; 

 

2) w § 5 ust. 4 statutu otrzymuje brzmienie: 

1) Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2) Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Marketingowych, 

3) Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, 

4) Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.” 

 

3) w § 10 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 

 „2. Dyrektor WSZ w Koninie 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 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.).” 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XLIII/818/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2014 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  
 

 

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

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyŜej cytowanej ustawy,               

w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest podmiot lub organ, który 

utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są takŜe SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą  

o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyŜszym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

statutu, a takŜe do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

 Zmiana polega na utworzeniu stanowiska Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-

Finansowych, co przyczyni się do usprawnienia zarządzania finansami w WSZ w Koninie 

poprawi jego wynik finansowy ponadto utworzono stanowisko Z-cy Dyrektora ds. 

Pielęgniarstwa w miejsce Naczelnej Pielęgniarki. Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, nowo 

utworzone stanowisko łączy zadania Naczelnej Pielęgniarki oraz obowiązki i uprawnienia 

wynikające z pełnienia funkcji Z-cy Dyrektora. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe stanowisko Z-cy 

Dyrektora ds. Pielęgniarstwa zostało określone w załączniku do rozporządzenia Ministra 

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

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). PowyŜsza zmiana nie spowoduje wzrostu 

wynagrodzenia na w/w stanowisku. 

Jednocześnie w § 1 i § 10 została uaktualniona podstawa prawna.  

 Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


