
 

 

 

 

 

 

 

Statut 

 

 

Wojewódzkiego Szpitala 

im. Św. Ojca Pio  

w Przemyślu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Nazwa i siedziba 

 

§ 1 

1. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.), realizującym swoje cele 

i zadania statutowe pod nazwą Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

zwanym w dalszej treści statutu ,,Zakładem”.  

2. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest samodzielnym publicznym 

zakładem opieki zdrowotnej.  

3. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie.  

4. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju 

i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 

 

§ 2 

Siedzibą Zakładu jest miasto Przemyśl. 

 

§ 3 

Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania podmiotu 

 

§ 4 

Celem funkcjonowania Zakładu jest realizacja zadań samorządu województwa 

podkarpackiego w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców województwa, w szczególności 

polegających na : 

1) zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, 

2) prowadzeniu działań służących  profilaktyce oraz promocji zdrowia, 

3) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych  w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, 

4) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób 

wykonujących zawód medyczny,  

5) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne). 

 

§ 5 

Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

1) udzielanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym: 

a) świadczeń ambulatoryjnych oraz całodobowych świadczeń szpitalnych 

polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji; 

b) świadczeń stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

świadczenia szpitalne;  

c) świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych za odpłatnością w stanach faktycznych i prawnych 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 



3) udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach 

określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia;  

4) uczestniczenie w kształceniu personelu medycznego na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, prowadzenie działalności szkoleniowej, staży 

podyplomowych i specjalizacyjnych; 

5) uczestnictwo w kształceniu osób w kierunku uzyskania prawa wykonywania zawodu 

medycznego poprzez prowadzenie w porozumieniu ze szkołami praktyk studenckich 

oraz praktyk dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkól medycznych; 

6) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia; 

7) udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad pracownikami zakładów pracy w tym 

przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy; wykonywanie badań 

psychometrycznych; 

8) realizacja innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym: w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia, 

informacji niejawnych, bhp i ppoż. 

 

§ 6 

1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą 

dla pacjenta lub przebiegu leczenia działalność polegającą na: 

1)  najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego; 

2)  sterylizacji sprzętu medycznego; 

3)  prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu odpłatnie usług medycznych na 

rzecz innych podmiotów leczniczych; 

4)  przeprowadzania w imieniu podmiotów leczniczych wspólnych przetargów na 

zasadach grupy zakupowej, na podstawie oddzielnie zawartych umów; 

5)  naprawach sprzętu medycznego; 

6)  sprzątaniu; 

7)  usługach pralniczych; 

8)  ochronie mienia; 

9)  udzielaniu pożyczek; 

10)  prowadzeniu apteki ogólnodostępnej; 

11)  sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych, 

12)  prowadzeniu działalności gastronomicznej i handlowo-usługowej; 

13)  prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej; 

14)  prowadzeniu działalności usługowej w zakresie transportu; 

15)  prowadzeniu działalności usługowej w zakresie odpłatnego zakwaterowania; 

16)  organizacji targów, wystaw, kongresów, 

2.  Działalność o której mowa w ust. 1 pkt 9 może być świadczona wyłącznie na rzecz 

Samodzielnych  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz jedynie na podstawie 

oddzielnych umów. 

3.  Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej 

promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, 

stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten 

cel innym jednostkom. 

 

§ 7 

Realizując zadania określone w paragrafach poprzedzających Zakład współpracuje z: 

1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 



2) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi; 

3) organizacjami społecznymi; 

4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami; 

5) osobami fizycznymi; 

6) stowarzyszeniami; 

7) jednostkami samorządowymi; 

8) innymi podmiotami. 

 

Rozdział III 

Organy i struktura organizacyjna  Zakładu 

 

§ 8 

Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor,  

2) Rada Społeczna.  

 

§ 9 

Dyrektor jednoosobowo zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, gospodaruje 

mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego przekazanym Zakładowi do 

korzystania, a ponadto jest przełożonym pracowników zatrudnionych w zakładzie i dokonuje 

wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, wydaje zarządzenia ,regulaminy i inne akty 

stanowiące prawo wewnętrzne Zakładu. 

 

§ 10 

Swoje obowiązki dyrektor wykonuje przy pomocy: 

1) zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa i Starszego Lekarza Szpitala, 

2) pozostałych zastępców Dyrektora przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym 

w liczbie od 1 do 4, 

3) kierowników komórek organizacyjnych. 

 

 

§ 11 

Zakład reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli jednoosobowo Dyrektor bądź osoby 

przez niego upoważnione w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 

 

 

§ 12 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz 

doradczym dyrektora. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym: 

1) przewodniczący – Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego 

wyznaczona; 

2) członek – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego; 

3) członkowie – przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 

w liczbie 5 osób. 

 

 

 



§ 13 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego; 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności; 

c) przyznawania Dyrektorowi nagród; 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem, 

2) przedstawianie Dyrektorowi 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 trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego;  

f) regulaminu organizacyjnego, 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, 

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

4) opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

 

§ 14 

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

 

§ 15 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem 

kadencji w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 

2) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uniemożliwiającym 

uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej;  

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady; 

4) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę; 

2.  Zarząd Województwa Podkarpackiego może odwołać członka Rady Społecznej przed 

upływem kadencji w przypadku:  

1) nieprzestrzegania przez członka regulaminu uchwalonego przez Radę Społeczną 

i zatwierdzonego przez podmiot tworzący;  

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  

3. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci Członka Rady.  

 

§ 16 

 

1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:  

1) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (załącznik nr 1 do Statutu) o nazwie:  

a) Lecznictwo stacjonarne i całodobowe – Szpital, 

b) Zespół Poradni Specjalistycznych,  

c) Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

d) Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 



2) Jednostki działalności pozamedycznej przewidziane w Regulaminie Organizacyjnym.  

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, w tym w szczególności organizację 

i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, jednoosobowe stanowiska pracy 

oraz przypisane im zadania, tryb kierowania wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, 

zasady podległości służbowej oraz inne kwestie dotyczące szczegółowych zasad 

funkcjonowania Zakładu przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej, określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora 

zarządzeniem po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

 

Rozdział IV 

Forma gospodarki finansowej  

 

§ 17 

Zakład pokrywa koszty swojej działalności oraz reguluje zobowiązania z posiadanych 

środków i uzyskiwanych przychodów.  

 

§ 18 

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy opracowany przez 

Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

 

§ 19 

Zasady gospodarowania mienieniem Zakładu oraz pozyskiwania środków finansowych na 

cele związane z realizacja zadań statutowych regulują odrębne przepisy prawne w tym 

ustawa o działalności leczniczej i ustawa o rachunkowości.  

 

§ 20 

Sprawozdanie finansowe Zakładu podlega corocznie badaniu przez podmiot wskazany przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 



Załącznik nr 1  

do Statutu 

 

PRZEDSIĘBIORTSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO  

 

1. Lecznictwo stacjonarne i całodobowe - Szpital 

1) Izba Przyjęć   

2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii, 

3) Oddział Chirurgiczny dla Dzieci, 

4) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, 

5) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

6) Oddział Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej, 

7) Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, 

8) Oddział Dermatologiczny, 

9) Oddział Gastroenterologiczny, 

10) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, 

11) Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 

12) Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka, 

13) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 

14) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 

15) Oddział Okulistyczny, 

16) Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, 

17) Oddział Otolaryngologiczny, 

18) Oddział Pulmonologiczny, 

19) Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,  

20) Oddział Reumatologiczny, 

21) Oddział Urologiczny, 

22) Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

23) Oddział Chirurgii Naczyniowej 

a) Blok Operacyjny  

b) Pracownia Angiografii,  

24) Oddział Psychosomatyczny, 

25) Oddział Psychogeriatryczny, 

26) Oddział Endokrynologiczny, 

27) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, 

28) Oddział Terapii Izotopowej, 

29) Centralny Blok Operacyjny ze Sterylizacją, 

30) Zakład Patomorfologii z Pracownią Cytologii i Histopatologii,  

31) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,  

32) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,  

33) Zakład Diagnostyki Obrazowej, 

a) Pracownia USG,  

b) Pracownia Tomografii Komputerowej,  

c) Pracownia Rentgenodiagnostyki, 

d) Pracownia mammografii,    

28)  Pracownia Hemodynamiki i Angiologii, 

29)  Apteka Szpitalna z Pracownią Leków do Chemioterapii, 

30)  Pracownia Endoskopii, 



31)  Pracownia Wszczepiania Rozruszników i Eektrofizjologii, 

32)  Pracownia EMG i EEG, 

33)  Pracownia Litotrypsji, 

34)  Pracownia Bronchoskopii, 

35)  Pracownia Echokardiografii, 

36)  Pracownia Badań Urodynamicznych, 

37)  Pracownia Cystoskopii, 

38)  Pracownia Audiometryczna, 

39)  Zakład Rehabilitacji, 

40)  Zakład Medycyny Nuklearnej, 

a) Pracownia Scyntygrafii,   

41) Szkoła Rodzenia 

2.Zespół Poradni Specjalistycznych  

1) Poradnia Chirurgii Dziecięcej, 

2) Poradnia Chorób Piersi, 

3) Poradnia Chorób Zakaźnych, 

4) Poradnia Dermatologiczna, 

5) Poradnia Foniatryczna, 

6) Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych, 

7) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 

8) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 

a) Pracownia Spirometrii, 

9) Poradnia Kardiologiczna, 

10) Poradnia Laryngologiczna, 

11) Poradnia Medycyny Pracy, 

12) Poradnia Onkologiczna, 

13) Poradnia Rehabilitacyjna, 

14) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dorosłych, 

15) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci, 

16) Poradnia Urologiczna, 

17) Poradnia Chirurgiczna, 

18) Poradnia Reumatologiczna, 

19) Poradnia Okulistyczna, 

20) Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, 

21) Poradnia Chirurgii Naczyniowej, 

22) Poradnia Chirurgii Onkologicznej, 

23) Poradnia Neurologiczna,  

24) Poradnia Diabetologiczna, 

25) Poradnia Endokrynologiczna, 

26) Poradnia Nefrologiczna, 

27) Poradnia Pediatryczna, 

28) Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

29) Poradnia Psychologiczna, 

30) Poradnia Stomatologiczna, 

3.Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

1) Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

3) Gabinety położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 



4) Przychodnia dla dzieci zdrowych i chorych. 

4.Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

1) Przychodnia  

a) Gabinet medycyny szkolnej,  

b) Poradnia rehabilitacyjna,  

2) Zakład rehabilitacji leczniczej 

a) Gabinet rehabilitacyjny w szkolne integracyjnej 

b) Ośrodek rehabilitacji dziennej,  

c) Gabinet fizjoterapii.  

 

 


