Załącznik do Uchwały
XIV/264/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2012r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu

Firma i siedziba

§ 1.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu, zwany dalej
„Zakładem” jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia nr 75 Wojewody
Olsztyńskiego z dnia 15 października 1997 roku w sprawie przekształcenia części szpitala
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w Samodzielny Publiczny Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy w Reszlu.
2.

Siedzibą Zakładu jest miasto Reszel w województwie warmińsko-mazurskim.

3.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.
Cele i zadania
§ 2.

1. Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem
pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, zapewnia im
produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do
stanu ich zdrowia. Prowadzi także edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich
rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach
domowych.
2. Zakład prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające
poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami
warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia
oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu
medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Organy i struktura organizacyjna
§ 3.
1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) koordynatorów terapeutycznych,
2) głównego księgowego.
§ 4.
1. W skład Zakładu wchodzą:
1) pion medyczno-rehabilitacyjny obejmujący:
- oddział pobytu całodobowego,
- dział rehabilitacji,
2) administracja.

§ 5.
1.W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
1. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
3. W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:
1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego
wyznaczona, jako przewodniczący,
2) jako członkowie:
– przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w liczbie 3 osób,
– przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed
z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady Społecznej.

upływem

kadencji

Gospodarka finansowa
§ 6.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej przepisami prawa dla
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Postanowienie końcowe
§ 7.
Uchwalenie i zmiana niniejszego statutu należy do kompetencji Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

