
       -projekt- 

 

Uchwała Nr……….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………….. 

 

w sprawie zmian w Statucie 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.  

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

           uchwala, co następuje: 

       

      § 1 

 

W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 

nadanym uchwałą Nr XLVII/798/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019r., 

poz. 2768 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) załącznik Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 

Pawła II w Krośnie „Jednostki i komórki działalności medycznej” otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2  

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. 

 

 
 

      



 

Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  

w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.  

 

Pismem z dnia 21 lipca 2020 r. Pan Piotr Czerwiński Dyrektor Wojewódzkiego 

Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, wystąpił o wprowadzenie zmian 

w Statucie polegających na: 

- Dodaniu nowych komórek organizacyjnych o nazwie: 

a) „Izba Przyjęć Planowych” 

Utworzenie nowej komórki organizacyjnej o nazwie „Izba Przyjęć Planowych” jest 

niezbędne z uwagi na: 

1) Rozdzielenie obszarów działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 

przyjęć planowych, zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego  

(Dz.U. z 2019 r. poz.1213), 

2) Uporządkowanie sprawozdawczości dla potrzeb własnych oraz organów 

zewnętrznych, w tym NFZ, poprzez oddzielenie świadczeń związanych 

 z przyjęciem pacjenta w trybie planowym do hospitalizacji od pacjentów 

przyjmowanych w trybie nagłym w SOR. Z uwagi na rejestrowanie obecnie  

w systemie informatycznym wszystkich świadczeń pod jedną komórką 

organizacyjną pod nazwą „Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć 

Planowych”, ogół przyjęć wykazywany jest jako świadczenia w SOR. Powoduje 

to negatywną weryfikację świadczeń przez NFZ z uwagi na czas ich trwania 

poniżej 5 min oraz nieczytelność zbieranych informacji. 

 

 

b) "Pracownia Fizjoterapii" 

 

Utworzenie komórki organizacyjnej wynika z potrzeby skorygowania danych  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, polegających na zmianie 

kodu resortowego części VIII z 7400 na 1310, który odpowiada zakresowi obecnie 

prowadzonej działalności. Zgodnie z zasadami kontraktowania świadczeń, 

świadczeniobiorcy realizujący usługi fizjoterapii powinni posługiwać się w/w kodem. 

 

 

 



- Wykreśleniu komórki organizacyjnej o nazwie: 

 

„ Szkoła Rodzenia” 

 

Wykreślenie Szkoły Rodzenia wynika z faktu braku zainteresowania zajęciami dla 

kobiet w ciąży z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego – w roku 2019 brak 

grup i szkoleń indywidualnych. Brak zgłoszeń jest wynikiem zmian w zapisach 

dotyczących zakresu świadczeń prowadzonych przez położną podstawowej opieki 

zdrowotnej, która ma obowiązek prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet  

w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka na podstawie planu edukacji 

obejmującego praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia 

piersią i rodzicielstwa. Świadczenia te mogą być realizowane w formie grupowej a nie 

tylko jak dotychczas w formie indywidualnej. Zajęcia te są bezpłatne dla kobiet  

w ciąży. W Szkole Rodzenia pobierana była opłata wg. Cennika. 

 
W związku z powyższymi zmianami należy wprowadzić korektę załącznika Nr 1  

do statutu: 

1. w załączniku nr 1 do Statutu  Jednostki i komórki działalności medycznej.  

 do działu I Szpital w punkcie 1. Oddziały Szpitalne w podpunkcie  

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych zostaje dodana 

litera a) o brzmieniu: Izba Przyjęć Planowych,  

 do działu III Zakład Rehabilitacji Leczniczej zostaje dodany punkt 1.  

o brzmieniu: Pracownia Fizjoterapii, 

 z działu IV Ambulatoria w punkcie 2. Pracownie z następującymi 

komórkami organizacyjnymi zostaje wykreślony podpunkt 10) o brzmieniu: 

Szkoła Rodzenia. 

2. załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączeniu  

do niniejszego wniosku. 

Rada Społeczna uchwałą z dnia 23 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała  

ww. zmiany do Statutu. 

 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  

w pełni uzasadnione. 

 

 

 


