UCHWAŁA NR XXIX/543/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu
w brzmieniu:

„S T A T U T
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI
W POZNANIU – KIEKRZU
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą

R O Z D Z I A Ł I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu, zwany dalej Ośrodkiem jest
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2.
Siedzibą Ośrodka jest Poznań ul. Sanatoryjna 2.
§ 3.
Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.
Ośrodek posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654
z późniejszymi zmianami),
2) niniejszego statutu nadanego przez podmiot tworzący,
3) innych przepisów prawnych dotyczących podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
§ 5.
Ośrodek prowadzi działalność
leczniczą polegającą na udzielaniu stacjonarnych
całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w dziedzinie
rehabilitacji ogólnoustrojowej i promocji zdrowia.

§ 6.
1. Ośrodek obejmuje swoim działaniem Województwo Wielkopolskie.
2. Ośrodek może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności z całego kraju oraz
cudzoziemcom.
§ 7.
Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstw działalności podstawowej:
1) Oddział rehabilitacyjny dla świadczeń
w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
2) Poradnia rehabilitacyjna dla świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne.
§ 8.
1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
2) zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków mieszkaniowych łącznie
z utrzymaniem,
2. Zadania te Ośrodek realizuje poprzez:
1) zapewnienie stacjonarnej całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej,
2) rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia,
3) doraźne udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych zachorowaniach,
4) prowadzenie kompleksowej rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału
stacjonarnego,
5) lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
6) zapewnienie kontynuacji nauki i opieki pedagogicznej oraz psychologicznej,
7) szkolenie i doskonalenie kwalifikacji personelu medycznego,
8) uczestniczenie w organizowaniu pomocy społecznej dla osób leczonych w Ośrodku.
3. Ośrodek realizuje zadania na potrzeby obronne państwa.

§ 9.
Ośrodek udziela świadczeń bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie lub na podstawie odrębnych
przepisów.
§ 10.
W wykonywaniu zadań określonych w § 8 Ośrodek może współpracować z:
1) innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą,
2) placówkami naukowo-badawczymi,
3) placówkami oświatowymi,
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

R O Z D Z I A Ł II.
Zarządzanie Ośrodkiem

§ 11.
1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Z dyrektorem Ośrodka, Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje stosunek pracy
na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera umowę cywilnoprawną.
3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za
nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora d/s lecznictwa,
2) głównego księgowego,
3) kierowników komórek organizacyjnych.
§ 12.
Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez wyodrębnione komórki organizacyjne:
1) Oddział Rehabilitacyjny,
2) Poradnię Rehabilitacyjną,
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy i Eksploatacji,
4) Dział Finansowo-Księgowy,
5) Samodzielne stanowiska.

§ 13.
Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku nie uregulowane w ustawie
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późniejszymi
zmianami) oraz w niniejszym statucie określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez
dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Ośrodka.

R O Z D Z I A Ł III.
Rada Społeczna Ośrodka
§ 14.
Rada Społeczna Ośrodka jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
oraz organem doradczym dyrektora Ośrodka.
§ 15.
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
c) przyznawania dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem;
2) przedstawianie dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.
§ 16.
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa
Regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
2. Od uchwał Rady przysługuje dyrektorowi Ośrodka odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 17.
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Skład Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) w przypadku złożenia rezygnacji,
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z innych ważnych powodów.

R O Z D Z I A Ł IV.
Gospodarka finansowa.
§ 18.
1. Sposób finansowania i gospodarkę Ośrodka określa ustawa o działalności leczniczej,
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez dyrektora.
3. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
4. Ośrodek może uzyskać przychody z działalności innej niż lecznicza.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
6. Dyrektor Ośrodka 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 z dnia
29.09.2004 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm.).

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe.
§ 19.
1. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy o działalności leczniczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 20.
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący.”

§2
Traci moc uchwała nr XXIII/411/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci
w Kiekrzu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/543/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy,
w przypadku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu jest podmiot lub
organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą
o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.
Z związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu
podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
Potrzeba nadania nowego statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci
w Poznaniu - Kiekrzu związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku
o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Ponadto uległa zmiana nazwy jednostki ze
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.
Ponieważ Dyrektor jednostki złożył wniosek do Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, przedstawiając propozycję brzmienia nowego statutu jednostki opartego
częściowo na dotychczas obowiązującej wersji statutu Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
w Poznaniu - Kiekrzu, w której uwzględnił także konieczność dostosowania powyższego aktu
do przepisów nowej ustawy, opracowano projekt uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci
w Poznaniu - Kiekrzu.
W projekcie tym uwzględniono propozycje Dyrektora jednostki, a także wymogi
dotyczące statutów SP ZOZ-ów stawiane w ustawie o działalności leczniczej.
W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi przepisami
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

