OBR.0006.209.2016

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przyjętym uchwałą Nr XLIII/468/2014
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 5073 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 wyraz „przedsiębiorstwa” zastępuje się wyrazami: „zakłady lecznicze”;
2) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Pion Techniczno–Eksploatacyjny”,
b) po punkcie 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Pion Organizacyjno–Administracyjny”;
3) w § 10 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno–Eksploatacyjnych”,
b) po punkcie 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno–
Administracyjnych”;
4) w § 11:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno–Eksploatacyjnych kieruje
powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu
Techniczno–Eksploatacyjnego.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno–Administracyjnych
kieruje powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu
Organizacyjno–Administracyjnego.”;
5) w Załączniku Nr 1 do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu „Schemat organizacyjny Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu”:
a) z Pionu techniczno–eksploatacyjnego i administracji wykreśla się komórki organizacyjne:
- „Dział Informatyki”,
- „Prosektorium”,
b) Pion techniczno–eksploatacyjny i administracji otrzymuje nazwę:
„Pion techniczno–eksploatacyjny” i podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno–Eksploatacyjnych,
c) w Pionie techniczno–eksploatacyjnym funkcjonują komórki organizacyjne:
- Dział Żywienia,
- Dział Transportu,
- Inspektor ppoż.,
- Dział Infrastruktury z Sekcją warsztatu i kotłowni, Sekcją obrotu bielizną szpitalną, Sekcją zaopatrzenia
wewnątrzszpitalnego i utrzymania terenu,
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d) dodaje się „Pion organizacyjno–administracyjny” podlegający „Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno–
Administracyjnych”,
e) w „Pionie organizacyjno–administracyjnym” funkcjonują komórki organizacyjne:
- Sekretariat dyrekcji,
- Kapelan,
- Pełnomocnik ds. akredytacji,
- Dział Organizacji z Sekcją Metodyczno–Organizacyjną, Składnicą akt i Magazynem Druków, Sekcją
Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych,
- Pełnomocnik ds. pacjenta,
- Biuro Prawne,
- Dział Informatyki,
f) z „Pionu zarządzania, finansów i rachunkowości” wykreśla się komórki organizacyjne:
- Sekretariat Dyrekcji,
- Biuro Prawne,
- Dział Organizacyjny z Sekcją Metodyczno–Organizacyjną, Składnicą akt i Magazynem Druków, Sekcją
Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych,
- Pełnomocnik ds. pacjenta,
- Pełnomocnik ds. akredytacji,
- Kapelan,
g) w „Pionie zarządzania, finansów i rachunkowości” funkcjonują komórki organizacyjne:
- Główny Księgowy,
- Dział Finansowo–Księgowy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Majątku, Kasą, Magazynem
gospodarczym i inwestycyjnym,
- Kancelaria tajna,
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,
- Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,
- Dział Zamówień Publicznych,
- Inspektor ds. bhp,
- Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Sekcją kadr i Sekcją płac;
6) w załączniku Nr 2 do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – „Schemat organizacyjny pionu
medycznego”:
a) do jednostki organizacyjnej „Zakłady diagnostyki oraz pracownie diagnostyczne i terapeutyczne” dodaje się
komórkę organizacyjną „Pracownia Rezonansu Magnetycznego”,
b) w jednostce organizacyjnej „Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana” komórka organizacyjna „Pododdział
Chemioterapii Dziennej” zmienia nazwę na „Oddział Chemioterapii Dziennej”;
7) W załączniku Nr 3 do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
„Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu”,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Zakład leczniczy: Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana”,
c) w pkt 1w ppkt I:
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- ppkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. I Oddział Chorób Wewnętrznych, 27 łóżek, Oświęcim, ul. Wysokie
Brzegi 4”,
- ppkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. III Oddział Chorób Wewnętrznych, 37 łóżek, Oświęcim, ul. Wysokie
Brzegi 4”,
- ppkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, 43 łóżka, Oświęcim,
ul. Wysokie Brzegi 4”,
- dodaje się ppkt 10a w brzmieniu „10a. Oddział Chemioterapii Dziennej, 5 łóżek Oświęcim, ul. Wysokie
Brzegi 4”,
d) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Zakład leczniczy: Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne”,
e) w pkt 2 w ppkt II w ppkt 2 dodaje się tiret piąte w brzmieniu: „- Rezonansu Magnetycznego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Małopolskiego.
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Uzasadnienie

Zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wynikają z poniższych przesłanek:
w ustawie o działalności leczniczej w art. 2 ust. 1 uchylono pkt 8 w brzmieniu:
„przedsiębiorstwo – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj
działalności leczniczej” a wprowadzono pkt 14 w brzmieniu:
„zakład leczniczy – zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj
działalności leczniczej”.
Wykreślenie komórki organizacyjnej „Prosektorium” związane jest z realizacją zadań Prosektorium przez firmę
zewnętrzną wynajmującą pomieszczenia na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Pozostałe zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wynikają z potrzeby zmian organizacyjnych.
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