
-Projekt- 
Uchwała Nr XXII/    /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku  

 
 
w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 39 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Zatwierdza się zmiany w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”, przyjęte Uchwałą Nr 6/2008  
z dnia 27 czerwca 2008 roku Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śląskim, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do projektu uchwały Nr XXII/……/2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 sierpnia 2008r. 

 

 Uchwała nr  6/2008 
Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wodzisławiu Śl. z dnia 27.06.2008r. 
 

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki          
zdrowotnej p.n. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” 

 
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej  
(tj. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) 
 

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Wodzisławiu Śl. uchwala, co następuje: 

 
§  1 

Dokonuje się zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. 
„Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” poprzez: 

1) zmianę wymienionej w §7 ust.1 pkt 1) liczby „52” na liczbę „50” oraz w §7 ust. 1           
pkt 2) liczby „57” na liczbę „52” 

2) wykreślenie w §7 ust. 2 następujących pkt w brzmieniu: 
„13) opieki paliatywnej  
16) endokrynologii 
17) neurologii” 
oraz nadanie następującego nowego oznaczenia dla świadczeń zdrowotnych 
wymienionych po pkt 6): 
„7) alergologii 
  8) preluksacji 
  9) neonatologii 
 10) chirurgii ogólnej 
 11) ginekologii 
 12) dermatologii” 

3) wykreślenie w §7 ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie hospicjum domowego.” 

4) nadanie nowej treści § 8 ust. 1 lit. c) , który otrzymuje brzmienie: 
„c) pogotowie ratunkowe z zespołem wyjazdowym ogólnym, zespołami wyjazdowymi 
wypadkowymi W – podstawowymi i zespołem wyjazdowym reanimacyjnym R – 
specjalistycznym” 

5) wykreślenie w § 8 ust. 1 – lit. d) hospicjum domowe 
6) nadanie nowej treści §21 ust.1 pkt 2) lit. a), który otrzymuje brzmienie: 

„a) specjalistyczna opieka zdrowotna, w tym szpital, zespół poradni specjalistycznych, 
szkoła rodzenia, pogotowie ratunkowe wraz z zespołem wyjazdowym ogólnym, 
zespołami wyjazdowymi wypadkowymi W – podstawowymi i zespołem wyjazdowym 
reanimacyjnym R – specjalistycznym oraz z dyspozytornią pogotowia ratunkowego 



zlokalizowaną w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Pszowskiej 68 w 
Wodzisławiu Śl.”   

7) wykreślenie w § 21 ust.1 pkt 2) – lit. d) hospicjum domowe. 
8) dokonanie następujących zmian lub skreśleń w załączniku nr 1 – wykaz placówek 

stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej: 
1) wykreślenie w ust. 1 pkt 2) liczby „52” i wpisanie liczby „50” oraz w pkt 18) 

wykreślenie liczby „57” i wpisanie liczby „52” 
2) wykreślenie w ust. 2 pkt 8),11),12) w brzmieniu: 

„8) Poradnia Opieki Paliatywnej 
 11) Poradnia Endokrynologiczna 
 12) Poradnia Neurologiczna” 

3) nadanie następującego nowego oznaczenia oraz brzmienia dla poradni    
specjalistycznych w ust. 2 załącznika nr 1, a wymienionych po pkt 7): 

     „8) Poradnia Chirurgii Ogólnej 
      9) Poradnia Ginekologiczna 
     10) Poradnia Dermatologiczna 
     11) Poradnia Neonatologiczna 
     12) Poradnia Medycyny Pracy 
     13) Poradnia Preluksacyjna ” 
 4)  nadanie nowej treści ust. 5, który otrzymuje brzmienie” 
      „Pogotowie Ratunkowe  44 – 300 Wodzisław Śl. ul. dr L. Mendego 3                      

z zespołem wyjazdowym ogólnym, zespołami wyjazdowymi wypadkowymi 
„W” - podstawowymi i zespołem wyjazdowym reanimacyjnym „R” – 
specjalistycznym oraz z dyspozytornią pogotowia ratunkowego zlokalizowaną w 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 
68.” 

5) wykreślenie ust. 6 w brzmieniu:  
„6. Hospicjum Domowe – Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu  
Śl., ul. 26 Marca 164.” 

9) zmianę opisu w załączniku nr 2 – schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Wodzisławiu Śl. w odniesieniu do zespołów wyjazdowych wypadkowych „W” poprzez 
dodanie zwrotu – „podstawowe” oraz zespołu wyjazdowego reanimacyjnego „R” poprzez 
dodanie zwrotu – „specjalistyczny”. 

10) wykreślenie w załączniku nr 2 – schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej                   
w Wodzisławiu Śl. - hospicjum domowe. 

 
§ 2 

Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. do przedłoŜenia 
uchwały Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. Radzie Powiatu 
Wodzisławskiego celem zatwierdzenia zmian w statucie. 
 

§  3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.                
                                                                                 

Przewodniczący Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ mgr inŜ. Tadeusz Skatuła 



U Z A S A D N I E N I E 
 

do projektu uchwały Nr XXII/ ......./2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 

z dnia 28 sierpnia 2008 roku 
 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”. 

 
 
 Podstawowym dokumentem regulującym ustrój oraz problematykę funkcjonowania 

kaŜdego zakładu opieki zdrowotnej jest jego statut (art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  

o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, statut uchwala rada 

społeczna zakładu opieki zdrowotnej i przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który zakład 

utworzył. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. 

W dniu 27 czerwca 2008 roku Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 

Śląskim podjęła Uchwałę Nr 6/2008, którą dokonała zmian w statucie zakładu. Zmiany te 

związane są przede wszystkim z przekształceniami zakładu dokonanymi następującymi 

uchwałami Rady Powiatu Wodzisławskiego: 

1) Uchwałą Nr XIV/171/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej, 

2) Uchwałą Nr XIV/172/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku  

w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim” polegających na likwidacji Poradni Opieki Paliatywnej  

i Hospicjum Domowego, 

3) Uchwałą Nr XIV/173/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Wodzisławiu Śląskim” polegającego na likwidacji Poradni Endokrynologicznej, 

4) Uchwałą Nr XIX/229/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

w sprawie dokonania przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 



zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” polegającego 

na zmniejszeniu liczby łóŜek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I  

oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych II. 

 

Ponadto w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przeniesiono Poradnię 

Preluksacyjną z budynku głównego szpitala przy ul. 26 Marca 51 do budynku Zespołu Poradni 

Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim wydała pozytywną opinię w tej sprawie. 

Dokonane przekształcenia spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian  

w zapisach statutu. Zmiany te polegają na: 

1) zmianie wymienionej w § 7 ust. 1 pkt 1 statutu liczby łóŜek w Oddziale Chorób 

Wewnętrznych I z 52 na 50 oraz zmianie wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 2 liczby łóŜek  

w Oddziale Chorób Wewnętrznych II z 57 na 52, 

2) wykreśleniu na skutek likwidacji określonych poradni specjalistycznych w § 7 ust. 2 

następujących punktów w brzmieniu: 

„13) opieki paliatywnej,  

16) endokrynologii, 

17) neurologii.”, 

oraz nadaniu następującej nowej numeracji dla świadczeń zdrowotnych wymienionych 

dotychczas po pkt 6: 

„7) alergologii, 

  8) preluksacji, 

  9) neonatologii, 

 10) chirurgii ogólnej, 

 11) ginekologii, 

 12) dermatologii.”, 

3) wykreśleniu w § 7 ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie hospicjum domowego”, 

4) wykreśleniu w § 8 ust. 1 lit. d w brzmieniu „hospicjum domowe”, 

5) wykreśleniu w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. d  w brzmieniu „hospicjum domowe”, 

6) dokonaniu następujących zmian w Załączniku Nr 1 do statutu p.n. „Wykaz placówek 

stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej”: 



a) wykreśleniu w ust. 1 pkt 2 liczby 52 i wpisanie liczby 50 oraz w pkt 18 liczby 57 i 

wpisanie liczby 52, 

b) wykreśleniu w ust. 2 pkt 8,11,12 w brzmieniu: 

„8) Poradnia Opieki Paliatywnej”, 

„11) Poradnia Endokrynologiczna”, 

„12) Poradnia Neurologiczna”, 

c) nadaniu następującego nowego oznaczenia oraz brzmienia dla poradni    

specjalistycznych wymienionych w ust. 2 po pkt 7: 

     „8) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 

      9) Poradnia Ginekologiczna, 

     10) Poradnia Dermatologiczna, 

     11) Poradnia Neonatologiczna, 

     12) Poradnia Medycyny Pracy, 

     13) Poradnia Preluksacyjna. ”, 

d) wykreśleniu ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Hospicjum Domowe – Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu  

Śl., ul. 26 Marca 164”, 

7) wykreśleniu z Załącznika Nr 2 do statutu p.n. „Schemat organizacyjny Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” hospicjum domowego. 

 

Pozostałe zmiany statutu wprowadzone Uchwałą Nr 6/2008 Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim są konsekwencją zmiany Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz 

szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2008r. Nr 77, poz. 464). Rozporządzenie 

wprowadziło nowe nazewnictwo w przypadku zespołów ratownictwa medycznego. Z uwagi 

na powyŜsze do statutu wprowadzono następujące zmiany:  

1) nadano nową treść § 8 ust. 1 lit. c statutu, który otrzymał brzmienie: 

„c) pogotowie ratunkowe z zespołem wyjazdowym ogólnym, zespołami wyjazdowymi 

wypadkowymi W – podstawowymi i zespołem wyjazdowym reanimacyjnym R – 

specjalistycznym”, 

2) nadano nową treść § 21 ust.1 pkt 2 lit. a, który otrzymał brzmienie: 



„a) specjalistyczna opieka zdrowotna, w tym szpital, zespół poradni specjalistycznych, 

szkoła rodzenia, pogotowie ratunkowe wraz z zespołem wyjazdowym ogólnym, 

zespołami wyjazdowymi wypadkowymi W – podstawowymi i zespołem wyjazdowym 

reanimacyjnym R – specjalistycznym oraz z dyspozytornią pogotowia ratunkowego 

zlokalizowaną w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Pszowskiej 68  

w Wodzisławiu Śl.”, 

3)  nadano nową treść ust. 5 Załącznika Nr 1 do statutu p.n. „Wykaz placówek stacjonarnej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej” który otrzymał brzmienie: 

 „5. Pogotowie Ratunkowe 44 – 300 Wodzisław Śl. ul. dr L. Mendego 3                          

z zespołem wyjazdowym ogólnym, zespołami wyjazdowymi wypadkowymi 

„W” - podstawowymi i zespołem wyjazdowym reanimacyjnym „R” – 

specjalistycznym oraz z dyspozytornią pogotowia ratunkowego zlokalizowaną  

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wodzisławiu Śl. przy  

ul. Pszowskiej 68”, 

4) zmieniono opis w Załączniku Nr 2 do statutu p.n. „Schemat organizacyjny Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.” w odniesieniu do zespołów wyjazdowych 

wypadkowych „W” poprzez dodanie zwrotu – „podstawowe” oraz zespołu wyjazdowego 

reanimacyjnego „R” poprzez dodanie zwrotu – „specjalistyczny”. 

 

Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały. 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej 

 
/-/ mgr Anna Zawadzka 

  

 

 

 
 
 


