
UCHWAŁA NR XLVI/776/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

  

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie  

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie. 

 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. 

zm.) 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie nadanym uchwalą Nr XXXIV/600/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie nadania Statutu Klinicznemu 

Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 8 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 

pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą 

polegającą na:  

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego; 

2) sterylizacji sprzętu; 

3) naprawach sprzętu medycznego; 

4) praniu, sprzątaniu; 

5) prowadzeniu apteki ogólnodostępnej; 

6) sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych;; 

7) prowadzeniu działalności gastronomicznej w tym również 

dostarczeniu żywności dla odbiorców zewnętrznych; 

8) prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji 



fizycznej; 

9) prowadzeniu działalności usługowej w zakresie transportu; 

10) prowadzeniu działalności usługowej w zakresie odpłatnego 

zakwaterowania; 

11)  organizacji targów, wystaw i kongresów; 

12) sprzedaż artykułów oraz produktów spożywczych i przemysłowych,  

a także innych ogólnodostępnych; 

13) wykonywanie zadań z zakresu oświaty dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat  

w formie przedszkola integracyjnego lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.”; 

 

2) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strukturę organizacyjną Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie tworzą zakłady lecznicze podmiotu leczniczego o nazwach: 

1) Ośrodek Świadczeń Szpitalnych – określony w załączniku Nr 1 do Statutu, 

2) Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci  

i Młodzieży  im. Św. Jana Pawła II – określony w załączniku Nr 2 do Statutu,  

3) Poradnie przy Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – 

Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła określone w załączniku 

Nr 3 do Statutu, 

4) Ośrodek Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych – określony w załączniku 

 Nr 4 do Statutu;   

5) Podstawowa Opieka Zdrowotna – określona w załączniku Nr 5 do Statutu. 

2. Jednostki działalności pozamedycznej i inne stanowiska określone w Załączniku  

Nr 6 do Statutu. 

3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 7 do Statutu. 

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładów, i jednostek wymienionych  

w ust. 1 rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania 

komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa Regulamin Organizacyjny 

ustalany przez Dyrektora.”; 

 

 



 

3) załącznik nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 2 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały; 

7) załącznik nr 6 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały; 

8) załącznik nr 7 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


