zAŁĄczNIK NR 3 Do WYJAśNIEŃ

UCHWAŁA NR xxxlv4 83NI]a0I2
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 czerwca

w

sprawie

20tfr.

nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im.
Józefa
Strusia z Zakład,em o p ieku ńczo -Leeznicz,ym S a mo dzielnemu P ublicznemu

Zakładowi opieki Zdrowotnej

z

siedzibą

Szwajcarskiej 3.

w Poznaniu płzy ul.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnta8 marca 1990 r. o samorząd.zie
gminnym
(Dz. U. zf00r r. Nr 142, poz. !59r, 22002 r. Nr 23, poz.2z0,Nr
62, poz. 55g, Nr 113, poz.
984, Nr 153,poz- 7271, Nr 214, poz. 1806, z2oo3 r.
Nr g0, poz.7r7,Nr 162, poz. 156g,
22004 r.

Nr

Nr 116, poz. rzo3,zza05 r. Nr 172, poz.r44!,Nr 175, poz.
1457,22006 r. Nr 17, poz. rz8, Nr 181, poz. 1337,22007 r. Nr 4g, poz.3z7,Nr
13g, poz.
974, Nr r73,poz.12t8,zzo08r. Nr 1g0, poz.1111, Nr 223,po2.145g,
z2oo9r. Nr 52, poz.
420,

102, poz. 1055,

Nr r57, poz.

z 2or0 r. Nr 2g, poz. rŁz,Nr 2g, poz. !46,Nr 40, poz. z30,Nr 106,
po2.675,22011 r. Nr 2!,po2.113, Nr 1,!7,po2.679, Nr l3l,poz.777,Nrzl7,poz.12gl,
Nr
I49, poz. 887) oraz art. 42 ust. l i 4 ustawy z dnia 15 kwietni a 2071
r. o działalności
1241,

reczticzej (Dz. u. Nr 1 12, poz. 654,Nr 149, poz. ggr,Nr
174, poz. !039,Nr l g5, poz. r09z)
uchwala się, co następuje:

s1
Nadaje się stafut Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia
zZakładem opiekuńczo.Leczticzym SP ZoZ.z siedzibą w Poznaniu pr4,
ul. Szwajcarskiej
3, stanowiący załącznkdo uchwały.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
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s3
Tracąmoc uchwały Rady Miasta Poznania:
1)

z

Nr XLM569N|f00S
w stafucie ZakJadu

4

r. w sprawie zatwierdzenia zmian
opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu
dnta

listopada 2008

przy ul. Szkolnej 8/12 i jego tekstu jednolitego;

2) Nr XJ-IX/66|NI2009

z

dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie

w statucie ZakJadu opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto

zalłtierózenia zmian

z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Szkolnej 8/12;

3) Nr LW802N12009

z

drua

f5

sierpnia ZOOS

r. w

sprawie zarl,łierdzenia zmian

w stafucie ZaHadu opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Szkolnej 8/12;

4) Nr LX\11897N12009 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zaŃterdzenia zmian
w stafucie Zakładu opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu
przł, ul. Szkolnej 8/12;

5)

Nr LW'/968N/}010 z dnia

13 kwietnia 2O|O r.

w sprawie

zattxłterdzęnia zrrian

w statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZaŁJadem
opiekuńczo-Leczniczym sP ZoZ z siedzibąw Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3;
6)

Nr LW'/1227N12010 z

drua

9 listopada 2010 r. w sprawie za&vrerdzetia zmian

w stafucie Wielospecjalistyczrrego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Z,akJadem
opielcuńczo-LeczlńczymsP ZoZz siedzibąw Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3;
7)

Nr V124NV2011 z dnia

11 stycznia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
opiekuńczo-Lecnńczym SP
8)

ZoZz

im.

Józefa Strusia

z

Zakładem

siedzibąw Poznarriu przy ul. Szlv'ajcarskiej 3;

Nr XII/133NV20|| z drua7 czerwca}}L| r. w sprawie za&ilerdzęnia zmian w statucie
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Iózęfa Strusia z Zakładem

opiekuńczo-LeczliczymsP ZoZ z siedzibąw Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej

9) Nr XVIVZA9NV}}II

z

3;

dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Za]<ładem
opiekuńczo-Leczticzym SP ZoZ z siedzibąw Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej

Nr

z

3;

dnia 8 listopada 2O1l r. w sprawie zmiany statutu
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZaŁJadem
opiekuńczo-Leczsńczym sP ZoZz siedzibąw Poznaniu przy ul..sryĄcarskiej 3;

10)

Y\X/268NV2011

2
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l1) Nr XXM323NVZ0I2

z

dnia 10 stycznia 2OI2 r. w sprawie zmiany statutu
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Iózefa Strusia z ZaI<ładem
opiekuńczo-LeczrticzymsP ZoZ z siedzibąw Pozrraniu przy ul. Szwajcarskiej 3;
12) Nr WX/422NV20I2 z drua 17 kwietnia 2Al2 r. w sprawie zmiany statutu
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

im.

z

Iózęfa Strusia

Za!<Ładem

opiekuńczo-Leczniczym sP ZoZ z siedzibąw Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej

3.

s4
Uchwała wchodzi w zycie z dnięg1podjęcia.
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Załączn1k do UchwaĘ Rady Miasta Poznania
Nr XXXII/483NV2012 z dnia 5 czerwca 20I2r.

Statut

Wielospecj alistycznego Szpitala Miej skiego im. J ózefa Strusia
z Za|<ładem O p ieku ńczo-Le czniczym.
S a m o dzielny P u bliczny Zal<Iad O p ieki Zd rowotnej
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szrvajcarskiej 3.
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

$1
1.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Z,akładem opiekuńczoLeczlncrym. Samodzielny Publicnry ZakJad opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Szwajcarskiej 3, nvarLy dalej ,,Zakładerrf', jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznęgo zakładu
opieki zdrowotnej.

2.

SiedzibąZakładu j est miasto Poznań.

Ą

obszarem działania j est teren Rzeczypospohtej Polskiej

J.

.

$2
1.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Miasto Poznań, które wykonuje zadaria wobec
7'akJadupopruez organy' którymi sąRada Miasta Pozrania i Prezydent Miasta Poznanią
zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dtlńa 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (D2.U.2001 r. Nr 142, poz.1591zezm.)

2.

ZakJad działa na podstawie

:

z drua 15 kwietnia 2011 r. o działalności\eczsiczej (Dz. U. Nr 1 12,
poz. 654 ze zrn.), zwanej dalej ustawą
1) przepisów ustawy

2)
3)

Statutu;

innych przepisów prawa mających zastosowanie do podmiotów leczliczych.

$3

l.

2.

Zakt'ad prowadzi działalnośó leczrticząpolegającąna udzielaniu świadczeń zdrowofirych,
w tym zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia" promocji zdrowia oraz
innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych,
regulujących zasady ich wykonania w tym umów o współpracę w badaniach klinicznych.

Zakład realizuje zadarua z zakresu powszechnego obowiq7ku obrony
Polskiej.
Rodzaje świadczeń zdrowotnych
1) badania i porady lekarskie;

udzielanychprzezZaktad:

f

9. ol

2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
9)

leczenie;
badanie i terapia psychologiczna;
rehabilitacj a lecznicza;
opieka nad kobieĘcięzarnąjej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
badania diagnostyczne;
pielęgnacja chorych;
pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;
opieka paliatywno-hospicyjna;
10) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
11) cz5mnościzzakresu zaopatrzenia w przedmioty ońopedyczre
i środkipomocnicze;
L2)działartiaprofi laktyczneotazszczepieniaochrónne.

4.

Zakres Świadczęń zdrowotnych Zakładu określonych w ust. 3 obejmuje:
1) prowadzenie całodobowej opieki stacjonarnej iealizowanej p,i",oaa"iuły
szpitala;
2) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych i psychologiczryóń;

3) prowadzerńe leczetia ambulatoryj.'"go pr,"i poiadnie
4)
5)

poz oraz poradnie
specjalistyczne;
prowadzenie badań diagnosĘcznych ptzezzaktaóy i pracownie diagnostyczne;
udzielanie konsultacj i specj alisty czrrych.
Rozdzial II
Zasady gosp oda rki

fi

nansowej Zakładu

$4
t.

J.

4.

5.

ZakJad prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonychw ustawie
oraz innych obowiąpujących aktach prawnych mających
"ąstosowań w działalności
Ieczruczej.
RachunkowośćZakładu.P1owadzona jest zgodnie z przepisami ustawy
z dnia29 września
1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z2009 N' 152, po,. izzz ze
an.)..
'.
gospodarki finansowej Z'akładujest plan finansowy ustalany pruezDyrektora
!ŃĘ*ą
Z,akładu i zaopiniowany przez Radę Społ
pokrywa z posiadanych
7akład
i reguluj e zobowiąpania.

""o,ą.
środków i uzyskanych

Zakład gospodaruje samodzielnie ptzekazanymi

przychodów koszty działalności

w

nieodpłatne uzytkowanie

nieruchomościami i majątkiem Miasta Poznania oraz majątkiem włńnym.

\oczne sprawozdanie finansowe Zakładu podlega zatwierdzeriu przez Radę Miasta
Poznania, w terminie określonym przepisami, o których mowa w ust. ).
7.

Przed zatwierdzeniem roczlego sprawozdańa finansoweBo, o którym mowa
w ust. 6,
podlega ono badaniuptzęzbiegłego rewidenta wybranego przęzRadi
tr,tiasta Poznania.

$s
Zakład moze prowadzió
z uchwałą Rady Miasta

w dzierżawę, najem, uzytkowanie oraz uzyczenie aktywów trwałych ptzez

samodzielne
publiczne zaKady opieki zdrowotnej, dia których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

$6

1.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym orźLz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów nieodpłatnie, 7Ą częściowąodpłatnościąlub całkowitą
odpłatnością.

2,
3.
4.

Zal<ład moze współpracować z innymi podmiotami Lecz'ttlczymi, instytucjami'
organizacjami społecznymi i fundacjami na podstawie oddzielnych umów bądź:.
porozumień.
ZakJad moze uczestnicryó w programach szkoleń podyplomowych, specjalistycznych,
zgodnie z obowią"zującymi przepisami.

Z*Jad na podstawie umowy cywilnoprawnej mozę udostępnić państwowej uczelni
medyczrrej, państwowej uczelni prowadzącej działalnośódydaktyczną i badawczą

w dziedzinie nauk medycznych lub Cęntrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego _
jednostki organizaryjne do realizacji zadń polegających na kształceniu ptzed
i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiąpaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocj ą zdrowia.

5.

Udostępnienie jednostek organizacyjnych,
zgo dnie z zapisami ustawy.

o których mowa w ust. 4,

moŻe nasĘlić

Rozdzial III
Zatządzanie Zakładem i jego struktura organizacyjna

$7

1.

odpowiedzialność za, zanądzante Zakładęm ponosi kierownik ZakJadu, zwany dalej
Dyrektorem Zakładu.

2.

Dyrektor Zakładukieruje nim i reprezentuje go na zewnąiz.

J.

Dyrektor Zakładu jest przełozonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

4.

Prezydent Miasta Poznania nawią.zuje

z

Dyrektorem Zakładu stosunek pracy

na podstawie powołania lub umowy o pracę' a1bo zawiera z nim rrmowę cywilnoprawną.

$8
1.

organy oraz strukhrrę organizacyjną Zakładu określazaŁączltlk do Statutu.

2.

organizację

i

porządek procesu udzielania świadczeń w ZaKadzie określa regulamin
organizacyjny, ustalony ptzęzDyrektora Zakładu.
an.
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$e
osobąupowaznionądo składania oświadczeń woli w imieniu ZakJadu
lub osoba przezniego upowazniona.

jest Dyrekto r ZaI<Jadu

Rozdział III
Rada Spoleczna

$10

Pluy ZakJadzie działa Rada

Społec7.rLa,.która jest organem inicjującym
podmiotu tworząceg o oraz orga'rem doradczym óy."tto".a
ZakJadu.

i

opiniodawczym

$ 11
1.

2.

W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący _ osoba
wmaczorLapr7śzPrezydenta Miasta Pozrania;
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Woj ewody Wielkopolskiego,
b) przedstawiciele podmiotu tworząóego wybrani przezRadę
Miasta Pozrania w liczbię
określonej ptzezRadę.

Radę.Społeczną ZaŁJadu powołuje, odwofuje oraz zwofuje jej pierwsze
posiedzenie

podmiot tworzący.
Ą

J.

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Z*Jadu oraz ptzedstawiciele
organizacjizw.iązkowychdziałającychwZakładzie-.

4.

W posiedzeniach fu9ł Społecznej, w któĘ skład nie wchodzi przedstawicie1Naczelnej
Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoznycĘ
mająprawo uczestniczyć,
z głosem doradczym, przedstawicieie samorządów zawodów
medycńych.

$12
Do zadań Rady Społecznej na|eĘ..

1.

Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w
sprawach:
1) zbycia aktywów trwałych onz zakupu lub przyjęcia ańwizny nowej
aparafury
i sprzęfu medycznego;
2) zvtiqtanych z przekształceniem lub likwidacjąu rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności;
3) przyznawaItta Dyrektorowi Zakładu nagród;
4) rozw.iązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
5) regulaminu orgaruzacyjnego.

a
J.

Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegaj ących nadzorowi medycznemu.

+.

,

opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestaria działalnościleczniczej.

5.

Wykonywanie innych zadańokreślonych w ustawie i Statucie.

6.

Uchwalanie regulaminu swojej działalnościoraz przedkładanie
tworzącemu do zatwierd zetia.

go

podmiotowi

$13
1.

2.

3.

Kadencja Rady Społecznej ttwa 4 Iata.
Członków Rady Społecznej odwofuje się w przypadku:
długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji, spowodowanej chorobą lub innymi
okolicznościami, jezeli okres tej nieobecności przekracza 6 miesięcy,
- rezygnacji z pełnienia funkcji człotkaRady Społecznej,
- utraty praw publiczrtych.

-

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określaregulamin uchwalony przęz Radę Społeczną i z-atliterdzony przez podmiot
tworzący.

$14

od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysfuguje odwołanie do podmiotu
tworzącego.
Rozdział [V
Postanowienia końcowe

$ls

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy.

2.

statut wchodzi w zycie z dniem nadania go przezRadę Miasta Poznania.

3.

Wszelkie zmiany w Statucie wymagająuchwaĘ Rady Miasta Poznania.
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