UCHWAł/, NR xII/345/15
sEJMIIru §r/oJEwÓDzTwA WIELKOPOLSKIEGo
z dnia 30 listopada 2015 toku

w

sPtawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdtowotnej
nad Matką

i Dzieckiem w poznaniu

Na Podstawie att. Ę_ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnościleczniczej
pz. U.
z 2075 toku, Poz. 678 ze zm.) Sejmik §7ojewództwa §7ielkopolskiego uchw
ala, co następuje:

§1
Nadaje się statut SPecja[stycznemu Zespołowi Opieki Zdtowotrrej
nad Matką
w poznaniu w brzmieniu:

i

Dzieckiem

,,STATUT

SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIE KI ZDRO VOTNEJ
NAD MATIą I DZIECKIEM W POZNANIU
r. Postanowienia ogólne
1

specjalisĘczny zespół opieki zdrowotnej ,r"a Matką i Dzieckiern
w Poznaniu zwany datej
,,Zakładern" jest podrniotern leczni czym niebędącym przedsiębio rcą, dztałająrym w forrnie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, udziel
świadczeń zdrowotnych
^lącym
i prornujacyrn zdtowie.
Zakład dztała na podstawie:
l. ustawy z dnia 15 hvietnia 2011, r.
zm.) zwane| dale| ,,ustawd',
2. niniejszego statufu,
3. innych obowi ązulących pruepisów.

2

o

dztałalnoŚci lecznicze1

Pz.

tJ.

z

201,5 roku,

poz.613 ze

3

Zakład posiada osobowośćpfaviną.
4
podmiotem twotząqrm zakładjest
sejmik wojewódzrwa \il/ielkopolskiego.
5

Siedziba ZakŁaduznajduje się w Poznaniu, ul. ńysiewicza7
/8.
6
ttzy ptzedsiębiotstwa w rozumieniu zapisów ustawy:
?"Yud.prowadzi
SPecjalistyczne8o Zesiołu Opieki Z&owotnei nad Matki

i Dzieckiem w poznaniu.
1, !'Pi'*
2, Pn)'chodnie SPecjalistyczn"go Zeqpołu Opieki Ź&owotnej
nad Matką i Dzieckiem
\il l-oznaruu.

3. Laboratorta i Jednostki ZapIecza Medycznego Specjalisty czne1o Zespoła Opieki Zdtowotne1
nad Matką tDzteckiem w Poznaniu.
7

ob szar dztałanta zakładu obejmuje teten Rzeczpospolitej Polskiei.

II. Cele

izadańa
8

Celem działalności Zakłada jest:
1) udzielanie stacionatnych wielospe cjallsqcztych świadczeń zdrowotnych,
2) adzielańe ambulatotf nych świadczeń zdrowotnych,
3) wykonywańe badań diagnostycznych.
2. D o zadań Zakładw należy w szczególności:
7) zasPokajańe Pottzeb zdtowotnych społeczeństwa w dziedzińe pediaftii, położńctsxla,
ginekologii oraz utologii,
2) adzielańe świadczeńmedycznych podstawowych i specjalisĘcznych w fotmie stacjonafnei
i ambulatoryjnei,
3) uczestniczeńe w kształceniu osób pzygotowujących się do wykony,wania zawodu
medycznego lub wykonujących zaw ód medy czny,
4) realizacja zadań fl^ potlzeby obronne Państwa,
.,
J. Na Podstawie odtębnych umów Zakład będzie rcalizował zadania okteślonew att. 114 ust. 1
usta /y.
4. ZakŁad udziela Śsłtadczeń zdtowotnych bezpŁatrlie, za częściową odpłatnoścĘlub odpłatnie
na zasadach okreŚlonych w ustawie, przepisach o&ębnych lub umowie cy,wiJnopmwnej.
5. Zakład może Prowadzić trrną działalnośćdopuszczona pruepisami prawa z
ryr^, że
działalnośćta ńe może ogtańczać przedmiotu działalnościZakła&t.
6. Dochód azyskany z działa]ności,o któtej mowa w ust. 7
- 5, przezflaczony jest na działalność
1.

statutową.

9

1,. Zakład może uczestniczyć w ptowadzeniu badań naukowych

tpncbadawczo-tozwojowych.
2. ZakŁad llnoże aczesfticzyć w kształceniu podyplomowym i programach szkoleń
spec jalistyczttychzgodniezobowiązuią.yŃptzepisami.

III. Org anizacia v/ev/n ęttzna
S

truktu

n

10
otgat\lz acy 1na Zakładu

:

1. Zarząd
2. Dztałalnośćmedyc zna

u/ 4, ust. 1
Jozefa
9*.
Sw. Rodziny
2) Przedsiębiofstwo, o któfyrn mowa w 4, ust. 2
a) przychodnia Medycyny wieku Rozwojowego
b) Przychodnia Poło zlllczo-Ginekologi czr'a
3) Przedsiębiofst\I/o, o któryrn fnowa w 4, ust. 3
Ą Zakład Diagnostyki Obrazowei
b) Zakład trlektrodiagnostyki i Fizlopatologii Układ u lfuązenia
ą Laboratorium
d) Zespół l{omórek Zaplecza Medyczflego
3. Dztałalnośćnierne dyczna
1) Przedsiębiofstu/o, o któfyrn rnowa

a) Szpttal
b) Szpttal

1) Działy i Sekcje
2) Samodzielne Stanowiska Pracy

§11
SPtawy dotyczące sposobu i warunków udzieLańa świadczeń zdtowotnych przez podmiot
wYkonujacy działalnoŚĆ leczńcz4 nieuregulowane w ustawie lub statucie, w Ęm organtzację
u/e§nętfżnąi zakrcs działańa komótek otgantzacyjnych okteśla tegulamin orgańzacylny ustalony
przez Dyrektota Naczelnego i zaopińowany przez Radę Społeczną.

§12
DziałalnościąposzczególnychkomótekZakŁadukietuią
1) Dzia\ami- kierownicy działów,
2) Oddziałami szpitalnymi - ordynatorzy oddziaŁów lub kierownicy oddziaŁów,
3) Ptzychodniami Specjalistycznymi- kierownik Pzychodni Specjalistycztlych,
4) Innymi komórkami - kierownicy tych komótek.
IV. Z aru ądzanie Z al<ładem
Otganaml Zakładu są:
1) Dyrektot Naczelny,
2) Rada Społe czlla.

13

14

7. Dytektot Naczelny kietuje Zakładem i ponosi odpowiedzialność za jego zatządzańe
i funkcjonowańe otaz jest ptzełożonym pracowników Zakłada.
2. Do komPetencji Dytektota Naczelrrego należy wykonywanie wszystkich zadań w zaktesie
zatządzańa Zakładu, ńezasttzeżonych niniejszym statutem i innym ptzepisami dla innych

organów
Zakła&l.
3. Z Dyrektofem Naczelnym Zakładu podmiot tworzący Zakład nańęllje stosrrnek ptacy na
Podstawie Powołania lub rrmo\ry o pracę albo zattudnia go na podstawie rrmo]ily cywilno ptawnej.
15

Dytektot Naczelny wykonuje swoje obowiązki pfzy pomocy:
a) żastępców Dyrektora Naczelnego,
b) głównego księgowego,
c) naczelnej pielęgnratki.
16

Do obowiązków Dytektora Naczelnego należy w szczególności:
1) otgańzowanie Ptacy ZakŁadu w sposób zapesrtlrający należyte wykonywanie świadczeń
medYcznych, w warunkach zgodnych z obowięującymi przepisami izasadami ustalonymi

2)
3)

4)
5)

zawałĘmi umowami,

należyta gospodatka mieniem,
bieżący tladzór nad wykon},wańem zadań statutowych,

otgańzowanie ptacy podległego petsonelu,
opfacowyv/anie planów sftategicznych tozwoju Zakłada.

V. Rada SpŃeczna

1.

2.
3.
4.

17

W

ZakŁadzie działa Rada Społeczf,a, która jest ofganem inicjującym i opiniodawczym
Podmiotu tu/otzącego oruz otgaLnem doradczym Dytektota Naczelnego ZakŁadrł.
Radę SPołeczną powołuie, odwołuje i zwołuje iej pierwsze posiedzenie podmiot Evotzący,
Skład Rady Społecznej okreśIaart.48 ustawy.
7 Posiedzeniach Rady mają prav/o aczestriczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zalxl o dów medycznych.

18
Szczegółolły sposób zwoływańa posiedzeń Rady Społeczne,J, tryb ptacy, sposób podeimowania
uchwał okreŚla tegulamin Rady Społecznej uchwa\ony puez Radę Społeczną i zadvtetdzony
przez p odmiot rv orzący .
19

1. I(adencja Rady Społecznej tnxla 4lata.

2. CzłonekRady Społecznej może być odwołany pnedupływem kadencji:
1) w ptzypadku złożeńa rezygnacji,
2) w ptzypadku braku tegulamego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z nnychważnych powodów.

20

Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi twotzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów twałych otaz zakupu lub pzfecia darcwizny nowej
medycznego,

apał:atuty

i sprzętu

b) zsriązanych z przekształceniem lub likwidacją rozszetzeńem lub ogtańczeńem
działalności,
c) ptzyznawania kierownikowi nagtód,
d) tozllliązann stosunku pracy lub umo\wy cywilnoptawnej
z kierownikiern;
2) ptzedstawianie kietownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) tocznego sptawozdania z plarnl finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kedytów bankowych lub dotacii,
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych otaz zakupu lub przfe cia darositzny nowej aparatlJty i sptzętu
medycznego,
f ) tegulaminu otganizacytego;
3) dokonywanie oktesowych anahz skatg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyŁączetiem spfaw podlegajacych nadzorowi medycznemu;
4) oPiniowanie wniosku w sptawie czaso,,ń/ego zaprzestańa dzałalnościLeczticzej;
5) wykonywanie innych zadań okteślonych w ustawie i statucie.
21

Od uchwały Rady Społecznei Dytektotowi Naczelrremu Zal<łada pzysługuje odwołanie do
podmiotu tu/ofzącego.

22
zaPewnienia prawidłowego funkcjonowa IlIa Zakładu 1ub realizaclt zadań dodatkowych,
v/ jednostkach organi zacylnych wymienionych w 10 statutu, decyzla Dyrek tora Naczelnego
rnogą bYĆ wYodrębnione kornórki organi zacyjne, o ile nie 11ar;ulsza to statutowej struktury
zakŁadu.

Dla

VI. GOSPODARKA FINANSOWA
23

1. GosPodatka finansowa Zakładu prowadzona jest w fotmie samodzielnego public zflego
zlkładu oPieki zdtowotnei, na zasadach okteślonych w ustawię ot^z w ptzepisach regulul+cych
finanse Publiczne, tachunkowośći finansowanie śvriadczeńopieki
ze środków

"łoń*.1

publicznych.

z

_podstawa

Zakłada.

gospodatki zakłada jest plan finansowy ustalany ptzez Dytekton Naczelnego
24

ZbYcie, wYdzietŻawienie lub wynajęcie majątku trwałego, Zakład, może doko nać na zasadach
okrcŚlonYch Ptzez Podmiot tworzący. 7niesieni. mująń do spółek tub fundacji wymaga zgody
podmiotu twotzącego.
25
1, ZakŁad wYkonuje Świadczenia zdrowotrre nieodpłatne na podstawie umów zawattych
z Natodowym Funduszem Zdtowia.
2, Zakład może wYkonywać śńadczeńa zdtowotrre laa tzecz osób nie objętych umowami,
o których mov/a w ust. l odpłatnie na podstawie odtębnych umów.
26
zakład uzyskuje śtodki finansowe ze źtódełwskazanych / aft. 55 ustawy.
27
Zakład może uzyskiwać śtodkipubliczne na:
1) rcąltz,aęję zadań w zaktesie ptogtamów zdrowotrrych, ptomocji zdrońa otaz zapobiegania,
chotobom iutazom,
2) PoĘcie kosztów kształceńa i podnoszenia kwalifrkacji osób wykonujących zawody
medyczne,
3) inwestYcje, w tr.7łrn ta zal<llp wysoko specjalistyc znej apatatury i sptzętu medycznego,
4) rcąlizaęję zadań dodatkowychnaNożonychpuezwojewodę ze względu n^pot rĆby systemu
opieki zdtowotrrej jak i w przypadku klęski żywiołowej,
5) cele szczegilne, pflyznawaf:.e na podstawie odtębnych przepisów.
28

Zakład sPorządza bilans i ustala wynik finansowy działalności,a mchunkowośćptowadzizgodnie
z PtzePisami ustawY o rachunkowoŚci. Ewidencja kosztów i dochodów pro*"d"ora jest riedług
zasadwYrtkającYch z obowięujących pzepisów w publiczny ch zakŁadach opieki
zdrowotnej.

1,.

2.

Roczne sprawozdanie finansow.
,|n n" uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
społeczną podlega zat:wjetdzeńu pnez
'"nrzarząd r$7ojewó dzan 7ie^lkopolskiego nie poźnie1

niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Naczelny Zakładu zawieta z podmiotem uprawnion}rn do badania spfawozdań
_Dytektot
finansowych, wybranym ptzez Zatząd \X/oiewództwa \X/ielkopols'ki"go, umowę o badanie lub

Prze}Iąd slrzwozdzńa finansowego, zgodnie
IJ,z 2013 tpoz,330 ze zm.)

z

art.66 ust. 4

i

5 ustawy o rachunkowości

Pz.

§30

1. Dytektor Naczelny podejmuje samodzielnie decyzje o podziale zysków.
2. Zakładwe własn)łrrzaktesie pokty,wa ulemny wynik finansowy.

vII. POSTANO r/IENIA KoNCowE
31
\)7 spfa\ń/ach nieuregulowanych

w statucie

do niej oraz inne przepisy prawa.."

ma|4 zastosowanie przepisy ustarvf, akq wykon awcze

2

Traci moc uchwała nr )OilX/553/12 Sejmiku 7ojewództwa rJ7ielkopolskiego z dńa 17 grudnia
2072 toku w sPtawie nadańa statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdtowotnej nad
Matką i Dzieckiem w Poznaniu znieńorra uchwałą nt XLVIII/932/14 Sejmiku 7ojewództwa
WielkoPolskiego z dfta 21 ltpca 201,4 roku w sprawie zmiany statutu Specjalistyc znego Zespo\u
Opieki Zdtowotnej nad Matkąi Dzieckiem w Poznaniu.
3

lWykonanie uchwały powierza się Zatządowi\X/ojewództwa

7ielkopolskiego.

4

Uchwała wchodzi sr życie po upły"wie 14
fojewództlwa 7ielkopolskiego.

dń od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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