
 UCHWAŁA NR  LI/990/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 października 2014 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka  

w Osiecznej.  

 

 

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 XLIII/819/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 

roku w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka  

w Osiecznej zmienionej uchwałą Nr XLVIII/931/14 z dnia 21 lipca 2014 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

 

1) § 1 ust 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w rodzaju rehabilitacji 

leczniczej,”. 

 

 

2) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych                

w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale rehabilitacyjnym, 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 

w oddziale dziennym, 

3) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni rehabilitacyjnej, 

4) wykonywanie zabiegów rehabilitacyjno – leczniczych, 

5) wykonywanie badań diagnostycznych, 

6) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz oświatowo – zdrowotnej         

w ramach promocji zdrowia.” 

 

3) § 4  ust 1 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„§4 
  

1. Centrum prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących przedsiębiorstw: 

1) Szpital Rehabilitacyjny – wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 

rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej. W ramach Szpitala 

Rehabilitacyjnego działają:  

a) Oddział Rehabilitacyjny  

b) Dział Farmacji 

2) Ambulatorium 



a)  Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej 

b) Poradnia rehabilitacyjna”. 

 

4)  Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr LI/990/14              

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października 2014 roku 

 

w sprawie zmiany statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka  

w Osiecznej.  

 

 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 że przepisy ustawy stanowią inaczej.  

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

w przypadku Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka  

w Osiecznej 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. W zarządzeniu wycena osobodnia jest inna w oddziale szpitalnym 

(świadczenia szpitalne) niż w zakładzie rehabilitacji leczniczej (świadczenia inne niż 

szpitalne). Szpital zobowiązany jest do udzielania świadczeń towarzyszących 

(zakwaterowanie i wyżywienie), natomiast w przypadku zakładu rehabilitacji leczniczej 

udzielających świadczeń całodobowych, to pacjenci ponoszą koszty wyżywienia                      

i zakwaterowania (art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

W związku z powyższym przy takiej wycenie ,kontrakt byłby niższy o około 900.000 

zł (obniżka kontraktu o prawie 30 %), co spowoduje katastrofalną sytuację finansową 

placówki. 

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



 


