
-Projekt- 
Uchwała Nr XIII/    /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 listopada 2007 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. 89z 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 5/2007  
z dnia 11 października 2007r. 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

do projektu uchwały Nr XIII/     /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 

z dnia 29 listopada 2007 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. 

Zmiany do wprowadzenia w statucie i załączniku Nr 2 do statutu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. zostały przyjęte Uchwałą Nr 5/2007 Rady Społecznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. z dnia 11.10.2007 roku i polegają na: 

 

1) nadaniu § 21 ust. 1 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: 

„ 4). podległe naczelnej pielęgniarce: 

a) pielęgniarki oddziałowe, 

b) pielęgniarki koordynujące, 

c) depozyt ubrań” 

 
następującej treści: 

 
 

„ 4) podległe naczelnej pielęgniarce: 

a) pielęgniarki oddziałowe, 

b) kierownik centralnej sterylizacji, 

c) kierownik brygad sprzątających, 

d) pielęgniarka kierująca zespołem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

e) depozyt ubrań”, 

 



2) konsekwencją zmiany treści § 21 ust. 1 pkt 4 jest konieczność korekty oraz uzupełnienia 

schematu organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl., który stanowi 

załącznik Nr 2 do statutu w ten sposób, Ŝe skreśla się w pionie naczelnej pielęgniarki 

stanowisko pracy „pielęgniarki koordynujące” i wprowadza w zamian utworzone trzy 

nowe stanowiska pracy: 

 

„ - kierownik centralnej sterylizacji, 

   - kierownik brygad sprzątających, 

    - pielęgniarka kierująca zespołem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”. 

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrekcji ZOZ-u w Wodzisławiu Śl. – zastąpienie 

stanowisk pracy „pielęgniarki koordynujące” – stanowiskami kierowników poszczególnych 

komórek organizacyjnych jest podyktowane powrotem do tradycyjnego i zrozumiałego 

nazewnictwa oraz podniesieniem rangi funkcji sprawowanej dotychczas przez koordynatorki. Dla 

pacjentów określenie „koordynatorów” jest niejasne i trudne do zrozumienia stąd powrót do 

określeń i nazw stanowisk w rozumieniu powszechnym.  
 

 

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

 
wz. Naczelnika Wydziału Zdrowia  

 i Polityki Społecznej 
 

INSPEKTOR 
/-/ mgr Anna Zawadzka 

 


