
 

 

UCHWAŁA NR 408/XX/12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu im. dr Jadwigi Titz – Kosko 

w Sopocie  

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 

654 ze zm.
1)

 ) oraz §6 pkt 2 Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 39 poz. 

905
2)

 ) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu im. dr Jadwigi Titz- Kosko 

w Sopocie.  

2. Treść statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Statut Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie wymaga 

zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.  

§ 3. Tracą moc uchwały:  

- 343/XXV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia 

statutu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 224/XVIII/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 766/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian Statutu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 887/XLVII/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie 

zatwierdzenia Uchwał Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - 

Kosko w Sopocie dotyczących zmian organizacyjnych oraz zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego 

Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 101/VIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia 

Uchwał Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie 

dotyczących zmian organizacyjnych oraz zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Zespołu 

Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 1011/XXXIX/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie 

zatwierdzenia zmiany w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko 

w Sopocie,  

                                                      
1) 

z 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185 poz. 1092 
2) 

z 2004 r. Nr 56 poz. 1095, z 2006 r. Nr 80 poz. 1691, z 2008 r. Nr 76 poz. 1993 
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- nr 1107/XLIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie,  

- nr 1283/LII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

  

 

Przewodniczący   

 

 

Sejmiku Województwa 

Pomorskiego Jan 

Kleinszmidt   
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Załącznik do Uchwały Nr 408/XX/12 

Sejmiku Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 czerwca 2012 r. 

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU REUMATOLOGICZNEGO IM. DR  JADWIGI  TITZ-

KOSKO W  SOPOCIE  

DZIAŁ I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1.  

1. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, zwany dalej „Zespołem”, jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Podmiotem tworzącym Zespół jest Województwo Pomorskie.  

3. Siedzibą Zespołu jest miasto Sopot.  

4. Zespół działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Ustawą”,  

2) niniejszego Statutu,  

3) innych przepisów prawa.  

 

DZIAŁ II. 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU  

 

§ 2.  

1. Podstawowym celem Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób układu ruchu, w tym 

reumatologicznych.  

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz 

innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów nieodpłatnie, za częściową 

odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia szpitalne,  

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż 

świadczenie szpitalne,  

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,  

4) prowadzenie działalności diagnostycznej,  

5) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej,  

6) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,  

7) prowadzenie racjonalnej gospodarki krwią w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,  

8) realizacja przewidzianych przepisami zadań na potrzeby obronne państwa,  

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący,  
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10) uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji zadań 

dydaktycznych i badawczych,  

11) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształceniu osób 

wykonujących te zawody.  

4. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą, inną aniżeli działalność 

lecznicza, polegającą na:  

1) najmie i dzierżawie ruchomości i nieruchomości pozostających w posiadaniu Zespołu,  

2) udostępnianiu zasobów Zespołu i wykonywaniu świadczeń związku z prowadzeniem badań klinicznych 

lub obserwacyjnych,  

3) udostępnianiu zasobów Zespołu innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności 

szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych lub osób 

kształcących się w zawodzie medycznym,  

4) prowadzeniu praktyk oraz działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych, osób kształcących się w zawodzie medycznym lub pozostałych osób 

w zakresie związanym z działalnością medyczną i zdrowotną Zespołu,  

5) organizowaniu zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form 

kształcenia związanych z działalnością leczniczą,  

6) obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,  

7) prowadzeniu działalności handlowej i usługowej (kiermasze, aukcje, prezentacje),  

8) prowadzeniu działalności gastronomicznej i hotelowej.  

5. Działalność gospodarcza, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, nie może być prowadzona 

przez Zespół w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu leczenia, nie może ponadto w żaden sposób 

kolidować z jego podstawową działalnością leczniczą.  

 

DZIAŁ III. 
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU  

 

§ 3. Organami Zakładu są:  

1)    Dyrektor,  

2)    Rada Społeczna.  

 

§ 4.  

1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.  

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz 

samodzielnych stanowisk pracy.  

 

§ 5.  

1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa 

Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora.  

2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład określa Ustawa.  

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego.  
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§ 6.  

1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej 

Rady Społecznej.  

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących wypadkach:  

1)  złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej,  

2) wykonywanie osobiście lub przez jego małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie 

w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zespołu,  

3)  posiadanie osobiście lub przez jego małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które 

wykonują działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Zespołu,  

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,  

5) utrata praw publicznych,  

6) długotrwała niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, 

trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,  

7)  na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,  

8) zaistnienie przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa, uniemożliwiających 

zasiadanie w Radzie Społecznej.  

 

§ 7. W skład Zespołu wchodzą przedsiębiorstwa:  

1) Szpital Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko - udzielający 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych  

2) Ambulatorium Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz- Kosko - udzielające 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  

 

§ 8.  

1. W skład przedsiębiorstw Zespołu, o których mowa w § 7 wchodzą:  

1)  jednostki i komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych,  

2)  komórki organizacyjne realizujące pozostałe zadania związane z podstawową działalnością danego 

przedsiębiorstwa,  

3)  komórki organizacyjne zapewniające obsługę niemedyczną, administracyjną, organizacyjną, prawną, 

gospodarczą, techniczną lub wykonujące inną działalność niezbędną do funkcjonowania Zespołu oraz 

samodzielne stanowiska,  

4)  pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.  

2. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują:  

1) oddziałami szpitalnymi – właściwi ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałami,  

2) poradniami – właściwi kierownicy poradni,  

3) innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi – kierownicy lub koordynatorzy tych komórek.  

3. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw Zespołu określa Regulamin Organizacyjny 

ustalony przez Dyrektora.  
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DZIAŁ IV. 
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU  

 

§ 9.  

1. Zespół prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.  

2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy w tym plan inwestycyjny ustalany przez Dyrektora.  

3. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, 

majątkiem Województwa Pomorskiego oraz majątkiem własnym.  

4. Zbycie majątku trwałego Zespołu, oddanie go w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego.  

5. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na podstawową działalność statutową 

Zespołu.  

 

§ 10. Wartość majątku Zespołu określają:  

1)    fundusz założycielski,  

2)    fundusz zakładu.  

 

DZIAŁ V. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy oraz 

innych aktów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

§ 12. Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany Sejmik Województwa Pomorskiego.  
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