
Uchwała Nr   XIII / 190 /  11 
   SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
              z dnia   2 września  2011 r. 
 

 

 

w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
stanowiska w sprawie sytuacji w samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

 

       Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

                § 1 

 

 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
sytuacji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej podległych 

Samorządowi Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały  . 

 

 

 

      § 2       

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 

 

      § 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik  do uchwały NR XIII/190/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 września 2011 

 

 

 

 
Stanowisko 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie 

sytuacji w SPZOZ-ach podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 
 
 
 

 Mając na uwadze sytuację w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz ich wielką wagę i znaczenie w 

regionalnym systemie ochrony zdrowia, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, postuluje 

konieczność następujących działań: 

1. podjęcie kroków dostosowujących wielkość zatrudnienia w placówkach opieki 

zdrowotnej proporcjonalnie do uzyskiwanych przez nie przychodów; 

2. obniżenie kosztów zakupów materiałów i usług w spzoz-ach, w tym energii 

elektrycznej, cieplnej, itd.; 

3. wzmożenie nadzoru nad gospodarką lekami wewnątrz jednostek; 

4. wzmocnienie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego działań dyrektorów 

spzoz-ów w zakresie kontraktów z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia; 

5. podjęcie działań zmierzających do zmian organizacyjnych wewnątrz jednostek, jak i 

pomiędzy nimi w celu uzyskania korzystnych efektów ekonomicznych, pozwalających 

w pełni wykorzystać zasoby pozostające w nadzorze Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego; 

6. systematyczne informowanie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia 

Publicznego o realizacji planów restrukturyzacyjnych w sp zoz - ach, szczególnie 

przynoszących straty; 

7. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego do przedstawienia skutków ustawy „O działalności leczniczej”         

z dn. 15.04.11r. dla zadłużonych jednostek służby zdrowia  podległych Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego; 



8. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego do przedstawienia radnym Sejmiku na październikowej sesji działań 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zmierzających do wzmocnienia nadzoru na 

jednostkami służby zdrowia przynoszącymi straty, 

9. Sejmik zobowiązuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przedstawienia         

do dn. 31.03.2012r. planu restrukturyzacji szpitali w kontekście ustawy „O 

działalności leczniczej”. 

 

 


