
Załącznik do  
Uchwały nr 4/2010  
Rady Społecznej 

S T A T U T 

Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży  

w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Szpital Rehabilitacyjno- Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej 
im. Profesora Mieczysława Walczaka, zwany dalej „Szpitalem” jest 
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 
 

§ 2 
 

Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012233. 
 

§ 3 
 

Organem założycielskim jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

Szpital działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(tekst jednolity z 08.01.2007 r. Dz. U. Nr 14, poz.89 z późn. zm.), 
zwanej            w dalszej części Statutu Ustawą, 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 
25.08.2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity           
z 02.09.2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

4. niniejszego Statutu, 
5. innych przepisów regulujących działalność samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 
§ 5 
 



Siedzibą Szpitala jest miasto Osieczna. 
 

Rozdział II 

Obszar działania, cele, zadania, rodzaje i zakres świadczeń 
zdrowotnych. 
 

§ 6 
 

1. Szpital działa na obszarze Wielkopolski. 
2. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z całego 
kraju oraz cudzoziemcom. 

 
§ 7 
 

1. Celem funkcjonowania Szpitala jest ochrona zdrowia ludności 
objętej obszarem jego działania poprzez udzielanie świadczeń 
zdrowotnych specjalistycznych w zakresie stacjonarnej i dziennej 
rehabilitacji leczniczej. 

2. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 
a) sprawowanie stacjonarnej kompleksowej opieki 
rehabilitacyjno-leczniczej w przewlekłych schorzeniach wieku 
dziecięcego w zakresie specjalistycznej rehabilitacji 
ogólnoustrojowej i pulmonologicznej oraz dorosłych w zakresie 
specjalistycznej rehabilitacji ogólnoustrojowej, 

b) sprawowanie kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej w 
oddziale dziennym 

c) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-
zdrowotnej oraz promocji zdrowia, 

d) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 
e) umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracownikom Szpitala, w szczególności personelowi 
wykonującemu zawody medyczne, 

f) organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych, 
g) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych 
przepisów. 

 
§ 8 
 

Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, 
ratowaniu          i przywracaniu zdrowia oraz inne działania medyczne 
wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich wykonywania,      w szczególności związane z: 



− badaniem i poradą lekarską, 
− leczeniem, 
− rehabilitacją leczniczą, 
− badaniem i terapią psychologiczną, 
− badaniem diagnostycznym, 
− pielęgnacją chorych, 
− pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
− orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
− zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania 
profilaktyczne.  

 
§ 9 
 

1. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie opieki zdrowotnej                    
w schorzeniach wymienionych w § 7 dzieciom i młodzieży w wieku 
od 3 do 18 lat oraz osobom dorosłym przez okres nie dłuższy niż 
wymagany warunkami szczegółowymi określonymi w umowie 
zawartej przez Szpital z Narodowym Funduszem Zdrowia. Możliwy 
jest pobyt chorego wraz        z opiekunem z uwagi na wiek lub 
współistniejące schorzenia. 

2. Opieką zdrowotną mogą być objęte osoby nie będące obywatelami 
polskimi. 

 
§ 10 
 

Szpital udziela świadczeń bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego lub odpłatnie na zasadach określonych              
w ustawie. 

 
§ 11 
 

Osobie wymagającej natychmiastowego udzielenia świadczenia 
zdrowotnego ze względu na zagrożenia życia lub zdrowia, nie można 
odmówić udzielenia świadczenia. 
 

§ 12 
 

Organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu 
określa regulamin porządkowy. Regulamin ustala Dyrektor Szpitala. 

 

Rozdział III 

Zarządzanie Szpitalem. 



§ 13 
 

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 
Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi 
za nie odpowiedzialność. 

§ 14 
 

Dyrektor Szpitala jest przełożonym służbowym wszystkich 
pracowników         i pełni również funkcję Naczelnego Lekarza. 
 

§ 15 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje stosunek pracy                     
z Dyrektorem na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej. 

§16 
 

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy: 
1) z-cy dyrektora ds. pielęgniarstwa i administracji, 
2) głównego księgowego, 
3) ordynatora oddziału rehabilitacyjnego. 

 

Rozdział IV 

Struktura wewnętrzna. 

§ 17 
 

1. W Szpitalu działają następujące komórki organizacyjne, grupy 
stanowisk oraz pojedyncze stanowiska pracy: 
1.1. w działalności medycznej: 
a) oddział rehabilitacyjny, 
b) psycholog, 
c) dietetyk, 
d) statystyk medyczny, 
e) kapelan szpitalny, 
f) poradnia rehabilitacyjna  
g) odział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

1.2. obsługi administracyjnej i gospodarczej: 
a) sekcja administracyjno-gospodarcza, 
b) sekcja ekonomiczno-finansowa, 
c) kuchnia. 

1.3. sekretariat i sprawy pracownicze. 
2. Obsługę prawną, informatyczną oraz w zakresie analityki 



medycznej         a także dozoru i utrzymania porządku na terenie 
Szpitala wykonują wyspecjalizowane podmioty na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

3. Świadczenie usług medycznych oraz innych zapewniających 
działalność Szpitala wg istniejącego schematu organizacyjnego 
może odbywać się na podstawie umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych, przy czym ich zmiana i wybór nie wymaga zmian 
w Statucie. 

4. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik do niniejszego 
Statutu. Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez 
Dyrektora. 

5. W wykonaniu zadań Szpital współdziała z innymi zakładami opieki 
zdrowotnej. 

 
Rozdział V 

Rada Społeczna. 

§ 18 
 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, a także organem doradczym 
Dyrektora Szpitala. 

 
§ 19 
 

Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. Przedstawianie podmiotowi, który utworzył Szpital wniosków i opinii      
w sprawach: 
a) zmiany lub rozwiązywanie umowy o udzielenie publicznego 
zamówienia na świadczenia zdrowotne, 

b) zbycie środka trwałego oraz zakup lub przyjęcia darowizny 
nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego 
przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

d) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala, 
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o 
zarządzanie Szpitalem z Dyrektorem. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego i inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego                         
i finansowego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 



d) podziału zysku. 
3. Uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do 
zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Szpitala. 
5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych 
przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem 
spraw podległych nadzorowi medycznemu. 

6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony 
zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna występuje. 

7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie 
Szpitala. 

 
§ 20 
 

1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
a) jako przewodniczący: 
− Przewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
lub osoba przez niego wyznaczona, 

b) jako członkowie: 
− przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, 
− przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego 

2. Członkiem Rady Społecznej Szpitala nie może być pracownik 
Szpitala. 

3. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy 
Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciel organizacji związkowej. 

 
§ 21 
 

Radę Społeczną Szpitala powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej 
pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył Szpital. 
 

§ 22 
 

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
 
 
 

§ 23 
 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje 
odwołanie do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 



Rozdział VI 

Gospodarka finansowa. 

§ 24 
 

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w formie 
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408       z późniejszymi 
zmianami) oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
finansowego. 

2. Rachunkowość Szpitala prowadzona jest w oparciu o przepisy 
ustawy          z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

3. Działalność Szpitala finansowana jest na podstawie umów                           
z organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później niż 6 
miesięcy od dnia bilansowego. 

5. Dyrektor Szpitala zawiera z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd sprawozdania 
finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości. 

 
§ 25 
 

Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, ustalony przez 
Dyrektora Szpitala. 

 
§ 26 
 

Wartość majątku Szpitala określają: 
a) fundusz założycielski, 
b) fundusz zakładu. 

§ 27 
 

Szpital sam decyduje o podziale zysku. 
 

§ 28 
 

Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności 
na zlecenie: 



a) Samorządu Województwa Wielkopolskiego lub innych 
organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, 

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie 
zdrowotne, 

c) instytucji ubezpieczeniowych, 
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 
e) innych zakładów opieki zdrowotnej, 
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za 
świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia. 

2. z wydzielonej działalności gospodarczej lub innej działalności nie 
wymienionej w pkt 1, jeżeli Statut przewiduje prowadzenie takiej 
działalności, 

3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także 
pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 
42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 

4. z odpłatnej działalności poza medycznej, 
5. z tytułu prowadzonej działalności komercyjnej w ramach 
świadczonych usług komercyjnych, świadczonych również na 
rzecz osób nie będących obywatelami polskimi, 

6. z tytułu innych dozwolonych form działalności. 
 

§ 29 
 

Szpital sporządza bilans i ustala wynik finansowy, prowadzi rachunek 
dochodów i kosztów na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
§ 30 
 

1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą lub inną 
działalność nie wymienioną w § 28 pkt 1. 

2. Szpital współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą           
w zakresie badań naukowych oraz szkolenia personelu 
medycznego            i studentów. 
 

 
§ 31 
 

Szpital może tworzyć fundacje i być podmiotem uczestniczącym w 
fundacji na zasadach i warunkach określonych w ustawie o zakładach 
opieki zdrowotnej. 

 

Rozdział VII 



Postanowienia końcowe. 

§ 32 

 
1. Obowiązki i uprawnienia pracowników Szpitala określają zakresy 
czynności zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala, Regulamin 
Pracy oraz Regulamin Organizacyjny. 

2. Zasady wynagradzania w Szpitalu uregulowane są w Zakładowym 
Regulaminie Wynagradzania. 

 
§ 33 
 

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych           
w Szpitalu, w tym prawa i obowiązki pacjenta określa Regulamin 
Porządkowy Szpitala. 

2. Regulamin Porządkowy ustala Dyrektor Szpitala, a zatwierdza 
Rada Społeczna Szpitala. 

§ 34 
 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
przepisy wydane jako akty wykonawcze do ustawy, a także Kodeks 
Pracy. 

 
§ 35 
 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

2. Zmiany Statutu, w tym zmiany treści załączników mogą być 
dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc dotychczas 
obowiązujący Statut Szpitala. 


