STATUT
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zwany dalej
„Zespołem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na
podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,

poz. 654

2) Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 1996r. w sprawie zmiany
formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,
3) Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa,
4) Niniejszego Statutu.
§2
1. Podmiotem, który utworzył Zespół jest Gmina Miasto Rzeszów.
2. Podmiotem sprawującym nadzór w imieniu Gminy Miasta Rzeszów jest Prezydent Miasta
Rzeszowa.
3. Siedzibą Zespołu jest miasto Rzeszów.
4. Obszarem działania jest teren całego kraju.
5. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, głównie mieszkańcom miasta
Rzeszowa.
6. W związku z udostępnieniem Uniwersytetowi Rzeszowskiemu jednostek wchodzących w
skład struktury organizacyjnej Zespołu, niezbędnych do realizacji zadań polegających
na kształceniu przed-i podyplomowym w zawodach medycznych, poszczególne jednostki
Zespołu używają nazwy „Kliniczny”.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU ORAZ RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH
ŚWIADCZEŃ
§3
Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja
zdrowia w zakresie określonym Ustawą.
§4
1. Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń
na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą
odpłatnością, w zakresie:
1) Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
a) szpitalnych,
b) innych niż szpitalne,

2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Zadaniem Zespołu jest również realizacja zadań dydaktycznych związanych z kształceniem
studentów medycyny i innych zawodów oraz zadań badawczych, w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii
medycznych oraz metod leczniczych.
§5
1. Zespół może zapewnić świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników zakładów pracy
w oparciu o odrębne umowy regulujące zasady pokrywania kosztów świadczeń
i funkcjonowania przychodni.
2. Zespół w ramach posiadanych możliwości może zapewnić odpłatne świadczenia
zdrowotne dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych korzystaniem z tych
świadczeń na zasadach określonych w Ustawie.
§6
Zespół może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą inną niż wymieniona w § 5.
§ 6a
Do zadań Zespołu należy realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania
kryzysowego, ochrony mienia i informacji niejawnych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU I STUKTURA ORGANIZACYJNA
§7
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Społeczna.
§8
1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność
za zarządzanie Zespołem. Jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora
ds. Klinicznych i Lecznictwa.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje Prezydent Miasta Rzeszowa
na podstawie powołania lub umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§9

1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady
Miasta Rzeszowa oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.
2. Zadania Rady określa Ustawa. Rada Społeczna może wyrażać opinie w sprawach
istotnych dla funkcjonowania Zakładu, innych niż wymienione w Ustawie.
3. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący - Prezydent Miasta Rzeszowa lub osoba przez niego wyznaczona,
2) Członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
3) Członkowie - przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Rzeszowa w liczbie
10 osób,
4) Członek- przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego- wybrany przez Rektora.
4. Kadencja Rady trwa cztery lata i upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej
przez Radę Miasta Rzeszowa.
5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w
następujących przypadkach:
1) śmierci,
2) pisemnego zrzeczenia sie członkostwa w Radzie Społecznej,
3) na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

§ 10
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Zespołu, tryb jej pracy oraz podejmowania
uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Zespołu i zatwierdzony przez
Radę Miasta Rzeszowa.
2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Miasta
Rzeszowa.

§ 11
W skład Zespołu wchodzą:
1) Jednostki działalności podstawowej:
a)
b)
c)
d)
e)

Szpital Miejski im. Jana Pawła II,
Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Zakłady Diagnostyczne,
Zakład Opieki Długoterminowej.

2) Jednostki działalności pomocniczej:
a) Pion Administracyjno-Eksploatacyjny;
b) Samodzielne stanowiska.
§ 12
Jednostki działalności podstawowej:
1) Szpital Miejski im. Jana Pawła II:
„a) Oddziały:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

-Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
-Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej,
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
-Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
-Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
-Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka,
-Kliniczny Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny,
-Oddział Okulistyki
b)Izba Przyjęć,
c) Blok Operacyjny,
d) Apteka Szpitalna,
e) Centralna Sterylizatornia,
f) Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona z Bankiem Krwi,
g) Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji.
2) Zespół ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
a) Przychodnia Specjalistyczna nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21,
b) Przychodnia Specjalistyczna nr 2 przy ul. Lubelskiej 6,
c) Przychodnia Specjalistyczna nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a,
d) Przychodnia Medycyny Pracy,
e) Zespół Rehabilitacyjny,
f) Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
3) Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
4) Zakłady Diagnostyczne:
a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
b) Zakład Diagnostyki Obrazowej,
c) Zakład Pracowni Diagnostycznych.
5) Zakład Opieki Długoterminowej,

§13
Jednostki działalności pomocniczej:
1) Pion Administracyjno-Eksploatacyjny:
a) Dział Spraw Pracowniczych,
b) Dział Finansowo-Księgowy,

c)
d)
e)
f)
g)

Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych,
Zespół Administracyjno-Eksploatacyjny,
Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości,
Dział Informatyki,
Dział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

2) Stanowiska samodzielne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Naczelna Pielęgniarka Zespołu,
Naczelny Lekarz Szpitala,
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,
Stanowisko ds. ppoż.,
Stanowisko ds. BHP,
Stanowisko ds. obronnych i rezerw,
Specjalista ds. epidemiologii,
Koordynator ds. oświaty zdrowotnej,
Inspektor ochrony radiologicznej w Szpitalu Miejskim,
Inspektor ochrony radiologicznej w Zespole Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
Radca prawny,
Inspektor Ochrony Danych,
Kapelan.
§ 14

Szczegółową organizację Zespołu, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, określa
regulamin organizacyjny SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 15
1. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
zobowiązania.

działalność i reguluje

2. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i
majątkiem Gminy Miasto Rzeszów oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
3. Zbycie aktywów trwałych Zespołu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

§ 16

Zespół prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 17

Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1,
usług gastronomicznych, najmu i dzierżawy, usług około medycznych,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia

m.in. w zakresie
zagranicznego,

4) na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
5) na cele, o których mowa w § 18 i na zasadach określonych Ustawą,
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych Ustawą.

§ 18

Zespół może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizacje zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji
tych zadań;
2) remonty;
3) inne niż określone w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizacje projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii
Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione
środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi
na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
6) realizacje programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody

§ 19

1. Wartość majątku Zespołu określają:
1) fundusz założycielski,

medyczne.

2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zespołowi części mienia Gminy
Rzeszów.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu

Miasto

założycielskiego.

§ 20

Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zespołu.

§ 21

1. Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu podlega weryfikacji sprawdzającej jego
prawidłowość stosowania obowiązujących przepisów.

rzetelność i

2. Dyrektor przedstawia Prezydentowi roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji,
zatwierdzenia.

§ 22

Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku.

§ 23

Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIEIA KOŃCOWE

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Miasta Rzeszowa.

celem

§ 25

Zmiany statutu następują w trybie właściwym do jego nadania.

