
UCHWAŁA NR LI/971/14 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 27 października 2014 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.  

 

 

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 XXIX/543/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 
roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - 

Kiekrzu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 5 
 

Ośrodek prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu stacjonarnych 

całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej i promocji zdrowia.” 

 

 

2) § 7 statutu otrzymuje brzmienie:  

 

„7 
 
Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstw działalności podstawowej 

1) Oddział rehabilitacyjny dla świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne. 

2) Poradnia rehabilitacyjna dla świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne.” 

 
 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr LI/971/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października 2014 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.  
 

 

 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.  

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

w przypadku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu 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. 

 W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

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

przedsiębiorcami.  

 Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana podyktowana jest dostosowaniem statutu 

Ośrodka do Zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza. Aby uniknąć drastycznych konsekwencji finansowych należy 

wprowadzić zmiany w statucie i zarejestrować Ośrodek jako podmiot prowadzący działalność 

szpitalną: „1 – stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne”, bez konieczności zmiany 

nazwy.    

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


