UCHWAŁA NR XL/671/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza 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 XLIV/732/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz. 4159 i z 2014 r. poz. 3037), w załączniku do uchwały
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WSOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom z terenu innych
województw i obcokrajowcom na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)”.
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań WSOZ należy:
1) sprawowanie całodobowej opieki zdrowotnej stacjonarnej w dziedzinach
reprezentowanych przez WSOZ (badania, porady, leczenie) uzupełniających działalność
innych podmiotów leczniczych stopnia wojewódzkiego;
2) udzielanie specjalistycznych
w Wojewódzkiej Przychodni;

i

konsultacyjnych

świadczeń

ambulatoryjnych

3) udzielanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Wojewódzkiej Przychodni;
4) udzielanie świadczeń diagnostycznych w tym analityki medycznej;
5) pielęgnacja chorych;
6) hospitalizacja osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń
specjalistycznych w zakresie chorób zakaźnych;
7) szerzenie oświaty zdrowotnej.”
3) § 14 otrzymuje brzmienie:
„ §14. 1. W skład WSOZ wchodzą następujące zakłady lecznicze:
1) Szpital Obserwacyjno-Zakaźny;
2) Wojewódzka Przychodnia.
2. W skład zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wchodzą jednostki
i komórki organizacyjne o charakterze medycznym.

1)

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

3. W WSOZ funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej
i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Strukturę organizacyjną WSOZ określa regulamin organizacyjny.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zmienia się Statut Wojewódzkiego Szpitala ObserwacyjnoZakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Stosownie do art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane
w ustawie określa statut. W statucie określa się firmę podmiotu odpowiadającą rodzajowi
i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu,
organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji
i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę
gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący.
Statut jako akt strukturalno-organizacyjny jest przepisem prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 16 grudnia 2013 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą
Nr XLIV/732/13 nadał Statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu
im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4159). Statut został zmieniony uchwałą Nr LIV/836/14 z dnia 27 października 2014 r.
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3037).
W dniu 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). Jedną z wprowadzanych
zmian było zastąpienie terminu „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy” jako
pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do działalności leczniczej.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Statutu w powyższym zakresie.
Ponadto, doszło do faktycznego połączenia dwóch zakładów leczniczych istniejących
w strukturze Szpitala, a znajdujących się w tej samej lokalizacji przy ul. Kurpińskiego 5
w Bydgoszczy, tj. Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej i Wojewódzkiej Przychodni
Chorób Zakaźnych w jeden zakład pod nazwą Wojewódzka Przychodnia. Zmiana Statutu
dotyczy również tego zakresu.
Dodatkowo do zadań Szpitala zostaje dopisane jako zadanie udzielanie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Konieczność wprowadzenia powyższej zmiany powiązana
jest z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844). Art. 55 ust. 3 cyt. ustawy
stanowi, że „Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane przez
świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1-3 i 5, na

podstawie umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1.” Wojewódzki Szpital ObserwacyjnoZakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy został zakwalifikowany do tego systemu jako
szpital III stopnia.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.

