
Uchwała Nr XXIV/686/16
Sej miku Woj ewództwa Wielkopolskiego

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu
Publicznemu Specjatistycznemu Zespołowi opieki Zdrowotnej w Śremie.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z Ż016
roku, poz. l638) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

s1.
Nadaje się Statut Wielkopolskiemu ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu
SpecjalisĘcznemu Zespołowi opieki Zdrowotnej w Śremie w brzmieniu:

''STATUT
WIELKoPoLSKIEGo oŚRoDKA REUMAT0LoGICZNEGo
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO

ZEsPoŁU oPIEKI ZDRowoTNBJ
W SREMIE

I. Postanowienia ogólne

s1.
Wielkopolski ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół opieki Zdrowotnej w
Sremie, zwany dalej ,,ośrodkiem'', jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

s2.
ośrodek działa na podstawie:

l)ustawy zdnia 15 kwietnia Ż0ll r. o działalnościleczniczej (Dz. U. z2016 roku, poz. 1638) zwanej dalej

,,ustawą'';

2) niniejszego statutu;

3) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych.

$3.
ośrodek posiada osobowość prawną.

$4.
Podmiotem tworzącym ośrodek jest Wojewódzwo Wielkopolskie.

ss.
Siedziba ośrodka znajduje się w Śremi e, Pr4 ulicy Mickie wicza 95 .

s6.
obszar działania ośrodka obejmuje caĘ kraj, w szczególności Województwo Wielkopolskie.
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II. Cele i zadania

s7.
Celem ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla przywrócenia, poprawy lub zachowania zdrowiaoraz prowadzenie działalności w zakesie p.o.no.ji zdrowia i edukacji zdrowotnej. ośrodek może takŻeuc ze stniczy ć w real i zacj i zadań dy dakly 

" 
rny ćh i b adiw e zy ch.

s8.
Do zadań ośrodka naleŻy w szczególności:

1) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób reumatyczn yeh, łącznie zeświadczeniami z zakresu rehabilitacji i ortopedii;
2) prowadzenie

administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej, 
"konomi.ino-finansowej , bćzpieczeństwa i higieny placy'ochrony ptzeciwpoŻarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

3) realizowanie innych działań wynikających z obowięujących przepisów lub potrzeb ośrodka.

$e.
Rodzaj e działalnoś ci \eczniczej real izowane przez ośrodek :

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
2) św iadczen ia ambulatoryjne.

$ 10.
ośrodek prowadzi dzjałalnosc w ramach następujących zakładów leczniczych:

1) Szpital _ działalnoś ć \ecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
2) Ambulatorium - działalność leczniczaw rodzaju świadczenia ambulatoryjne'

$ 11.
ośrodek moŻe współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej, inst1tucjami , organizacjamis połecznymi, fu ndacj ami i s to warzys zeniimi naukowymi.

III. organizacja wewn ętrzna

s 12.
W skład ośrodka wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) w ramach zakładu leczniczego Szpital:

a) oddział Reumatologiczny, '

b) oddział Reumatolo giczno-ortop edy czny,

c) oddział Dzienny,

d) oddział Anestezjologii,

e) IzbaPrzyjęc,

fl Blok Operacyjny,

g) Apteka Szpitalna;

2) w ramach zakładuleczniczego Ambulatorium:
a) jednostka organizacyjna: Przychodnia Przyszpi talna znastępującymi komórka mi organizacyjnymi:
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- Poradnia Reumatologiczna,

- Poradnia Rehabilitacyj na,

- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- Gabinet Diagnostyczno-Zab iegowy;

b) jednostka organizacyjna:Dział Diagnostyki Medycznej z następującymi komórkami organizacyjnymi:

- Laboratorium,

- Pracownia RTG,

- Pracownia Densytomet ry czna,

- Pracownia USG;

c) jednostka organizacyjna'.Dział Rehabilitacyjny z następującymi komórkami organizacyjnymi:

- Gabinety Fizykoterapii,

- Gabinety Hydroterapii,

- Gabinety Parafinoterapii,

- GabineĘ Krioterapii'

- Pracownia Kineą'terapii;

3) Ponadto w strukturze organizacyjnej funkcjonują

a) D ział Ekonom iczno-Eksploatacyj ny :

- Komisja Przetargowa,

- Sekcja Gospodarczo - Techniczna,

- Sekcja Żywienia;

b) Dział Finansowo-Księgowy :

- Sekcja Finansowo _ Księgowa,

- Sekcja Płac,

- Kasa;

c) Samodzielne stanowiska pracy:

- Radca Prawny,

- Pełnomocnik ds. Jakości,

- Specjalista ds. Pracowniczych,

- Informatyk, .

- Specjalista ds. Zamówień Publicznych,

- Inspektor ds. Obrony,

- lnspektor ds. BHP i PPoŻ,

- Pielęgniarka Epidemiologiczna,

- Kapelan Szpitalny;

d) Sekcja StaĘstyki Medycznej i Dokumentacji Chorych.

$ 13.

organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka, olaeśla regulamin
organizacyjny ustalony przezDyrektora ośrodka i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
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IY . Zarządzanie oś rodkiem

$ 14.

organami ośrodka są:

l. Dyrektor,

2. Rada Społeczna.

$ ls.

1. Dyrektor odpowiada za zarządzanie ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz'

Ż' Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania,
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania ośrodka i ponosi za nie

odpowiedzialność.

4. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor ośrodka korzysta z opinii właściwych organów i organizacji' w trybie
i na zasadach określonych odrębnymi przepisami i postanowieniami niniejszego Statutu.

$ 16.

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze we współpracy Z:

1 ) Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno _ Eksploatacyjnych;

2) Naczelną Pielęgniarką

3) Głównym Księgowym.

2. Dyrektor jest przełozonym wszystkich pracowników ośrodka.

V. Rada Społeczna

s 17.

l. W ośrodku działa Rada Społeczna,którajest organem inicjującym iopiniodawczym podmiotu tworzącego
oraz organem doradczym Dyrektora ośrodka.

2. Radę Społecznąpowołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

3. Skład Rady Społecznej określaart.48 ustawy.

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów
zawodów medycznych.

Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń *"or$rlj"r. cznej, trybpracy' sposób podejmowania uchwał
określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społecznąi zatwierdzony przezpodmiot tworzący.

s le.

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4lata.

2. Członek Rady Społecznej moŻe byó odwołany przed upĘwem kadencji:

1 ) w przypadku złozeni a rezy gnacji;

Ż) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady;

3) z innych ważnych powodów.
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$ 20.

Do zadań Rady Społecznej naleĘ:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzęfu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, tozszerzeniem lub oglaniczeniem działalności,

c) przy znawania kierownikowi nagród,

d) rozwięania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

e) zbycia aktywów trwaĘch orazzakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f; regulaminu organizacyjnego ;

3) dokonywanie okresovłych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie'

$ 2r.

od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

VI. Gospodarka finansowa

sŻŻ.
l. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach regulujących finanse publiczne'
rachunkowość i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

2' Podstawągospodarki ośrodkajest plan finansowy ustalany przez Dyrektora ośrodka.

s 23.

Zbycie, wydzierŻawienie lub wynajęcie majątku trwałego' ośrodek moze dokonać na zasadach określonych
przezpodmiot tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody podmiotu tworzącego'

s 24.

1. ośrodek wykonuje świadczenia zdrowotne nieodpłatnie na podstawie umów zawaftycłt z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

2. ośrodek może wykonywać świadczenia zdrowotne narzeaz osób nie objętych umowami, o których mowa w
ust. l odpłatnie na podstawie odrębnych umów.

s 2s.

ośrodek uzyskuje środki ftnansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy.
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ii

il

ii

I

ośrodek moze uzyskiwać środki

1) realizację zadań w zakresie

s 26.

publiczne na:

programów zdrowotnych, promocji zdrowia oraz zapobiegania chorobom

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
3) inwestycje, w tym na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację zadań dodatkowych nałoŻony ch przez wojewodę ze wzgiędu na potrzeby systemu opiekizdrowotnej jak i w przypadku klęski zywiołowe.|; 

J '' '_]

5) cele szczególne, przy7nawane na podstawie odrębnych przepisów.

s 27.

przychodówprowadzona jest według zasad wynikających z obowiązuilązujących przepisów w publicznych zakłidaóh opiekizdrowotnej.
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lec
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$ 28.
l' Roczne sprawozdanie finansowe ośrod'ka, po uprzednim zaopin^iowaniu przez Radę Społeczną podlegazatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopol.r.i"g'ni"_p azri"i'iż 6 ;Ń;cf od dnia bilansowego.
2' Dyrektor ośrodka zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym
':#;",:T# # :f T iili"#"jiffi fłi:ff; ś :i' 

; * ; u ui * i " l 

" 
b p;'; ; ĘJ, |,u*o'a un ia fi nan s o we go,

ośrodek pokrywa
zobowiązania.

Uchwała wchodzi w
Wielkopolskiego.

? .^Ż Lol,bs'
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$ 2e.

z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszĘ działalności i reguluje

W sprawach nieuregulowanych
inne przepisy prawa."

VII. Postanowienia końcowe

$ 30.

w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy' akty wykonawcze do

$4.
po ttpĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

nreJ

$2.
Traci moc uchwała nr Xl26ll15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września2015 roku wsprawie nadania statutu Wielkopoiskiemu ośrodkowi Reumatólogicziemu Samodzielnemu PublicznemuSpecjalisĘcznemu Zespołowi opiełi za.o*otn.j * 3'"*r"ilj". Urz' fuoj. wiel. z iils r., poz.s828).

$3.
Wykonanie uchwały p o wierza się Zar ządowi Woj ewództwa Wie lkopolskie go.

?,a;;c' {e,,.icz),Ł.inTł n i4.'1 QĘ:P.{
\,,o, #:;liii! ;;.i'li ri 

= 
[?JlTli, u nn

llałg ąrnek'
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Uzasad nienie

do uchwaĘ nr XXIV/686/16

Sej miku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu
Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi opieki Zdrowotnej w Śremie.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. l638) o działalności
Ieczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcąnadaje podmiot tworzący, chyba Że przepisy
ustawy stanowią inaczej.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyŻej cytowanej ustawy, w przypadku Wielkopolskiego
ośrodka Reumatologicznego Samodzieinego Publicznego Specjalistycznego Zespołu opieki Zdrowotnej w
Sremie jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje
do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi sątakże SP ZoZ-y, zgodnie z
ustawą o samorządzie woj ewó dztwa, przysługuj ą Sej mikowi Woj ewództwa.

Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, atakŻe do wprowadzania zmian w statutach
podmiotów |eczniczy ch niebędących przedsiębiorcami'

Nadanie nowego statutu podyktowane jest wejściem w Życie 15 lipca br. nowelizacji ustawy o działalności
leczniczej (Dz.U. zŻ016 roku, poz. 1638), która wprowadza m.in. regulację terminologii i zastąpienia terminu
,,przedsiębiorstwo'' terminem ,,zaI<ładleczniczy" jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności
leczniczej.

W związku z przytoczonymi przepisami podjęcie ninejszej uchwały jest uzasadnione.
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