UCHWAŁA NR XXXV/577/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego z 2013 r. poz. 3194 i z 2016 r. poz. 664), w załączniku do uchwały, wprowadza
się następujące zmiany:
1) rozdział 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 2. Cele, zadania i rodzaj udzielanych świadczeń”;
2) w § 7 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy: „oraz ambulatoryjnej opieki stomatologicznej
dla dzieci i dorosłych”;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Rodzaj świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. W ramach wymienionych w ust. 1 świadczeń zdrowotnych Szpital wykonuje:
1) diagnostyczno-lecznicze procedury medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej;
2) procedury w ramach leczenia szpitalnego: zachowawcze specjalistyczne
i
ogólnopediatryczne
oraz
zabiegowe:
chirurgiczne,
neurochirurgiczne,
otolaryngologiczne;
3)

rehabilitację leczniczą dzienną i ambulatoryjną;

4)

działania diagnostyczne prowadzone w ramach pracowni i laboratorium;

5)

badania i terapie psychologiczne, logopedyczne i neurologopedyczne;

6)

pielęgnację pacjenta;

7)

porady dietetyczne;

8)

rehabilitację społeczną;

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
10) profilaktykę i promocję zdrowia;
11) badania kliniczne.”;
4) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zakłady lecznicze:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260.

a) Wojewódzki Szpital Dziecięcy,
b) Zespół Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej,
- w ramach których działają jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne
stanowiska pracy o charakterze medycznym niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Szpitala;”;
5)

§ 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Szczegółową organizację i zadania poszczególnych jednostek, działów
i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy zakładów leczniczych
Szpitala oraz warunki współdziałania tych jednostek, działów i komórek określa
regulamin organizacyjny Szpitala.”

§ 2. Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik do uchwały Nr XVII/318/12 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu
Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) statut nadaje podmiot tworzący.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 stycznia 2012 r. został nadany Statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, zmieniony uchwałami Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego: Nr XXVI/442/12 z dnia 24 września 2012 r., Nr XXVII/480/12
z dnia 19 listopada 2012 r. i Nr XXX/530/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. Następnie został
ogłoszony obwieszczeniem Nr XLII/3/13 z dnia 28 października 2013 r. tekst jednolity
uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im.
J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, który został zmieniony uchwałą Nr XVI/327/16 z dnia
15 lutego 2016 r.
Dnia 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960). Obecna więc zmiana
Statutu ma przede wszystkim na celu dostosowanie zapisów do znowelizowanej ustawy, co
przejawia się w treści § 1 pkt 1, 3, 4 i 5 uchwały.
Zmiany są spowodowane m.in. koniecznością zastąpienia terminu „przedsiębiorstwo”
terminem „zakład leczniczy” jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności
leczniczej, stąd zmiana § 11 Statutu Szpitala.
Powyższe zmiany mają charakter zmian porządkowych.
Z kolei zmiany § 7 w ust. 1 w pkt 2 i w § 11 pkt 1 lit. c związane są z zaprzestaniem
prowadzenia przez ten Szpital opieki stomatologicznej.
Szpital jest przede wszystkim placówką o profilu pediatrycznym i w tym kierunku
planuje się rozwijać. Stomatologia natomiast wymaga poniesienia ogromnych środków
inwestycyjnych związanych z zakupem nowoczesnego sprzętu co bardzo obciążyłoby Szpital.
To z kolei ograniczyłoby możliwości finansowe inwestowania w rozwój swojej statutowej
jaką jest pediatria.
Wykreślenie ze Statutu Zespołu Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej z dniem
1 października 2017 r., nie oznacza likwidacji udzielania świadczeń stomatologicznych.
Zakres wykonywanych świadczeń Zespołu Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej będzie
nadal wykonywał samodzielny podmiot WSPSB „Stomatologia Wojewódzka” spółka z o.o.
w organizacji z siedzibą w Niemczu.

WSPSB „Stomatologia Wojewódzka” spółka z o.o. zobowiązuje się zatrudnić
wszystkich pracowników ww. Zespołu na warunkach i zasadach odpowiadających ich
obecnym warunkom i zasadom zatrudniania, pod warunkiem:
- skutecznego wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z Narodowym
Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, udzielanych obecnie
przez Zespół Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej;
- skutecznego wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z obecnie obowiązującej umowy
poddzierżawy lokalu użytkowego położonego przy ul. G. Zapolskiej 18 w Bydgoszczy,
zawartej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jako Dzierżawcą w Bydgoszczy a „REH-MED” spółka z o.o. z siedziba w Bydgoszczy jako
Wydzierżawiającym;
- uzyskania praw do szkoleń specjalizacyjnych oraz podyplomowych, prowadzonych obecnie
w ramach Zespołu Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej.
Wobec powyższego, zasadna jest zmiana Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

