Uchwała Nr………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia…………………..
w sprawie nadania Statutu
Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc dotychczasowy Statut Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie nadany uchwałą Nr XXXVII/658/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2017 r. poz. 2280).
§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 nadania Statutu
Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Pismem z dnia 15 lipca 2020 r. Pan Marek Wiater p.o. Dyrektor Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, wystąpił o wprowadzenie
poniższych zmian w Statucie. Mając na względzie fakt, że zmiany w treści Statutu są liczne
zachodzi konieczność nadania nowego Statutu. W porównaniu do poprzedniego Statutu
wprowadzono następujące zapisy w jego treści: W § 1, w ust.1 dokonano zmiany numeracji
Dziennika Ustaw i wprowadzono posługiwanie się jednolitą nazwą ustawy w niniejszym
Statucie, pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zwany dalej
„Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o działalności
leczniczej”.
Uzasadnienie: Zmiana wynika z aktualizacji numeracji ustawy w publikatorze urzędowym, jak
również wprowadzony, zapis posługiwania się w niniejszym Statucie jednolitą nazwą ustawy,
ma charakter porządkujący.
W § 1, w ust. 2 – usunięto w numerze KRS liczbę „0”, ust. 2 brzmi:
 „Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000054470.
Uzasadnienie: Zmiana wynika z poprawy błędu liczbowego.
W § 1 dodano ust. 7,8 i 9, w następującym brzmieniu:
 ust. 7 – „Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej”.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej, wprowadzono zapis
dotyczący formy prawnej Szpitala.
 ust. 8 – „Zakład może funkcjonować w obrocie prawnym pod skróconą nazwą: „KSW
Nr 1 w Rzeszowie”.
Uzasadnienie: Z uwagi na praktyczny aspekt posługiwania się w
kontaktach
z dostawcami i odbiorcami, na zamówieniach, w drodze korespondencji, na stronach
internetowych wprowadzono możliwość używania nazwy skróconej dla Szpitala.
 ust. 9 – „W związku z udostępnieniem przez Zakład Uniwersytetowi Rzeszowskiemu
jednostek organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań polegających
na kształceniu przed – i po dyplomowym w zawodach medycznych Zakład używa
oznaczenia „Kliniczny Szpital”, a poszczególne udostępnione jednostki organizacyjne
oznaczenia : „Klinika”, „Kliniczny” lub „Kliniczna”.
Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego punktu ma charakter porządkujący
i wynika z udostępnienia przez Szpital Uniwersytetowi Rzeszowskiemu jednostek
organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań polegających na kształceniu
w zawodach medycznych. Ponadto jak wynika z nazwy Szpitala „Kliniczny”, poszczególne
komórki organizacyjne są określane mianem „Klinika”, „Kliniczny”.
W § 3 w pkt. 1, usunięto datę ustawy oraz publikator, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
 „ustawy o działalności leczniczej”.
Uzasadnienie: Ze względu na dużą częstotliwość wprowadzanych zmian publikacji ustawy,
pozostawiono sformułowanie ogólne zapisu ustawy o działalność leczniczej.

W § 5 w ust. 2 zmieniono pkt, 2, zapisując go w następującym brzmieniu:
 „prowadzeniu prac o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym (badania
kliniczne, eksperymenty medyczne)”.
Uzasadnienie: Zmianę wprowadzono ze względu na rozwój technologii i wzrost realizacji
projektów o charakterze badawczo rozwojowym, związanych z innowacyjnością w medycynie.
W § 5 usunięto ust. 3.
Uzasadnienie: Zapis tego punktu, usunięto z uwagi, iż jak wynika z zapisów w pkt. 1
niniejszego paragrafu, Szpital jako baza dla wielu jednostek kształcących, prowadzi również
działalność dydaktyczną, stąd z racji swojego statusu zawiera umowy z innymi jednostkami
szkolącymi.
W § 6 ust. 1 zmieniono zapis pkt. 5), który brzmi następująco:
5) „Realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony
cywilnej, a także zadań związanych z ochroną mienia Zakładu i ochroną informacji
niejawnych”.
Uzasadnienie: W wyniku zaleceń pokontrolnych UM dokonano zmiany zapisu pkt. 5, który
został przyjęty Uchwałą Rady Społecznej z dn. 22.11.2018 r. Nr 64/X/18.
w § 6 w ust. 3. dodano pkt 8, w brzmieniu:
 „8) - osobami prawnymi”.
Uzasadnienie: Działalność Szpitala obejmuje również współpracę z osobami prawnymi, wobec
czego zasadnym jest dopisanie tegoż podmiotu funkcjonującego w przestrzeni działalności
gospodarczej.
w § 6, ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
 „9) innymi niż wymienione w pkt. 1 do 8”.
Uzasadnienie: Zmiana wynika z dopisania punktu 8 i ma charakter porządkujący kolejność
liczbową.
W § 7 w ust. 1, po punkcie 5, dopisano pkt 6, który brzmi:
 „6) prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu odpłatnie usług medycznych
na rzecz innych podmiotów leczniczych”.
Uzasadnienie: Szpital świadczy usługi odpłatnie innym podmiotom leczniczym, wobec czego
zasadnym jest wpisanie działalności tego typu w Statucie.”
W § 7, wobec powyższego dodania, poprzez zmianę pkt 6, zmieniona została numeracja
i obecnie pkt 7, w którym dopisano słowa …” oraz środków pomocniczych” otrzymuje
brzmienie:
 „7) sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych oraz środków
pomocniczych”.
Uzasadnienie: Szpital może prowadzić sprzedaż nie tylko wyrobów medycznych, ale również
środków pomocniczych, typu np. cewniki, które nie mieszczą się w definicji „wyrobu
medycznego”.

w Rozdziale III w § 9 ust. 6, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa”.
Uzasadnienie: Zmiana wynika z sformułowania podmiotu Zastępcy czyli dopisania słowa
„Dyrektora”, ma ona charakter porządkujący.
w Rozdziale III w § 9, ust. 6 dodano kolejny pkt i zmieniono brzmienie pkt.2:
 2) „Pozostałych Zastępców Dyrektora przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym
w liczbie nie większej niż 2”.
Uzasadnienie: Dopisanie tego punktu ma na celu określenie enumeratywnej liczby Zastępców
Dyrektora Szpitala i wynika z organizacji pracy w Szpitalu.
Zmieniono zapis § 11, który brzmi następująco:
 „Do składania oświadczeń woli w imieniu Zakładu upoważniony jest jednoosobowo
Dyrektor lub pełnomocnicy w granicach udzielonych im pełnomocnictw.”
Uzasadnienie: Zmiana wynika z określenia i doprecyzowania zakresu i charakteru udzielanych
pełnomocnictw.
W § 14, w ust. 2, dopisano słowo „Społecznej”, który otrzymuje brzmienie:
 „2. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci Członka Rady”.
Uzasadnienie: Zmiana ma charakter porządkujący, wynika z określenia i doprecyzowania
nazwy organu - „Rady Społecznej”.
W § 15, w pkt. 2, usunięto datę ustawy o działalności leczniczej oraz nazwę „podmiotu
leczniczego, pkt. ten brzmi:
 „2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, 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 o działalności leczniczej,
do uregulowania w regulaminie organizacyjnym Zakładu, określa Regulamin
Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.”
Uzasadnienie: Powyższa zmiana ma na względzie stosowanie jednolitych sformułowań
dotyczących nazwy „ustawy o działalności leczniczej” oraz „Zakładu” w całym tekście
niniejszego dokumentu, zgodnie z zapisami zawartymi w § 1, pkt. 1
W rozdziale IV zmieniano § 17, który pozostaje w następującym brzmieniu:
 „Zasady gospodarowania mieniem Zakładu oraz pozyskiwania środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań statutowych regulują odrębne przepisy prawne,
w tym ustawa o działalności leczniczej i ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 wraz z późn. zm.)”
Uzasadnienie: Wprowadzono ogólny zapis dotyczący gospodarowania mieniem oraz
pozyskiwania środków finansowych, który wynika z zapisów ustaw.
Usunięto § 19.
Uzasadnienie: Zapis usunięto, z uwagi na fakt, iż zasady gospodarowania mieniem jednostki
wynikają wprost z zapisów ustawy o działalności leczniczej – tj. art. 54.

W § 21 ust. 3 usunięto zapis daty ustawy o działalności leczniczej oraz numer dziennika ustaw,
paragraf otrzymuje brzmienie:
 „Dyrektor Zakładu przekazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego raport
o sytuacji ekonomiczno – finansowej w trybie art. 53 a ustawy o działalności leczniczej.”
Uzasadnienie: Powyższa zmiana ma na względzie stosowanie jednolitych sformułowań
dotyczących „ustawy o działalności leczniczej” oraz ze względu na częstotliwość zmian
w ustawie, usunięto numerację publikatora urzędowego.
W Załączniku Nr 1 w pkt. 1 zmieniono pkt. 3, pkt. 17, który otrzymuje brzmienie:
 „Klinika Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej,
 Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Otolaryngologii.”
Uzasadnienie: Powyższa zmiana nazwy Kliniki Otorynolaryngologii jest podyktowana zmianą
wyceny świadczeń przez NFZ z zakresu laryngologii dziecięcej, która jest dużo niższa
w oddziałach, nie mających w nazwie „laryngologii dziecięcej”. Klinika Laryngologii w KSW
Nr 1 od szeregu lat, jako jedyna na Podkarpaciu wykonuje zabiegi operacyjne dla dzieci
poniżej 3 roku życia i wagi poniżej 15 kg, jak również wyłącznie w KSW Nr 1 przeprowadza
się u dzieci zabiegi operacyjne uszu wraz z leczeniem ich powikłań. Wobec powyższego
zmiana nazwy jest jak najbardziej zasadna - Uchwała Rady Społecznej z dn. 07.02.2019 r.
Nr 9/XI/19.
W Załączniku Nr 1 w pkt. 23, zastąpiono pkt. 24 i 25, numeracją literową
w następującym brzmieniu:

a) i b),

 „a) Pracownia Tomografii Komputerowej,
 b) Pracownia Rezonansu Magnetycznego.”
Uzasadnienie: W/w Pracownie nie stanowią odrębnej komórki organizacyjnej, pozostają
w strukturze Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, wobec powyższego
odrębne numeracje sugerujące odrębność strukturalną wydają się być nieuzasadnione.
W Załączniku Nr 1 w Zakładzie Leczniczym Szpital Ogólny, dopisano pkt 27, w następującym
brzmieniu:
 „27. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna”.
Uzasadnienie: Zmiana podyktowana jest obecną formą działalności Szpitali w tzw. Sieci
szpitali i przyporządkowaniu ich do poszczególnych poziomów, z racji których
w jednostce funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
W Załączniku Nr 1 w Zakładzie Leczniczym – Zespół Poradni Specjalistycznych, zmieniono
ppkt. 9, który otrzymuje brzmienie:
 „9. Przyszpitalna Poradnia Otolaryngologii”.
Uzasadnienie: Zmiana podyktowana jest w/w zmianą nazwy Kliniki Otolaryngologii i ma
charakter ujednolicenia nazw poszczególnych komórek związanych z działalnością
laryngologiczną.
W Załączniku Nr 1 w Zakładzie Leczniczym – Zespół Poradni Specjalistycznych, dodano ppkt.
17, który otrzymuje brzmienie:
 „17. Przyszpitalna Poradnia Leczenia Żywieniowego”.

Uzasadnienie: Dodaje się pkt. związany z utworzeniem Przyszpitalnej Poradni Leczenia
Żywieniowego – utworzenie poradni wynika z kompleksowego objęcia opieką pacjentów
żywionych dojelitowo w warunkach domowych, istnieje duże zapotrzebowanie społeczne
w tym zakresie, dlatego też Szpital wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów podjął
działania zmierzające do udzielania świadczeń w ramach powstałej Poradni - Uchwała Rady
Społecznej z dn. 22.11.2018 r. Nr 65/X/18.
W Załączniku Nr 2 usunięto pkt. 5 „Dział Analiz”.
Uzasadnienie: Zmiana wynika z charakteru organizacyjnego i przeniesieniu zadań do innej
komórki organizacyjnej.
W Załączniku Nr 2 zmieniono pkt. 12, który otrzymuje brzmienie:
 „Dział Informatyki”.
Uzasadnienie: Zmiana nazwy z „Sekcji Informatyki” na „Dział Informatyki” wynika
z poszerzenia zakresu obowiązków, związanych z rozbudową systemów teleinformatycznych
oraz zwiększeniu zasobów kadrowych.
W załączniku Nr 2 zmieniono nazwę stanowiska w pkt. 16, w brzmieniu:
 „Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony
cywilnej (OBOC) - Uchwała Rady Społecznej z dn. 22.11.2018 r. Nr 64/X/18.
Uzasadnienie: zmiana nazwy stanowiska podyktowana jest zaleceniami pokontrolnymi UM,
i jest tym samym spójna z zadaniami wprowadzonymi w § 6 pkt. 5) niniejszego Statutu.
W załączniku Nr 2 dodano punkt 21, wprowadzający stanowisko Koordynatora Kontroli
Zarządczej, który brzmi:
 „Koordynator Kontroli Zarządczej.”
Uzasadnienie: Wprowadzenie stanowiska, wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych.
Tym samym w załączniku 2 z uwagi na powyższe zmiany, uległa zmianie numeracja
poszczególnych komórek i stanowisk.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni
uzasadnione.

