UZASADNIENIE
projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu dokonano
następujących zmian:
1- W § 8 Statutu rozszerzono skład Rady Społecznej działającej w Szpitalu o przedstawiciela
uczelni medycznej, a także doprecyzowano sposób odwołania w/w członka przed
upływem kadencji Rady.
Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą udostępniać jednostki organizacyjne
niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Natomiast zgodnie z zapisami
art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret trzecie cytowanej ustawy w szpitalu, w którym jest jednostka
organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3 w skład rady społecznej wchodzi
przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
2- Dokonano aktualizacji zapisów § 9 ust. 2 Statutu ze względu na zmiany wprowadzone
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na podstawie ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE –

w zakresie

doprecyzowania

zapisów określonych

w Regulaminie

Organizacyjnym Szpitala.
3- Zaktualizowano przytoczone w § 1 Statutu akty prawne na podstawie, których działa
Szpital.
4- Zgodnie z wnioskiem Dyrekcji Szpitala dokonano modyfikacji i aktualizacji wyodrębnionej
organizacyjnie działalności innej niż lecznicza prowadzonej w Szpitalu, określonej w § 4
ust. 2 Statutu poprzez wyszczególnienie dodatkowych rodzajów działalności polegającej
na uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych, świadczeniu usług hotelowych,
transportowych i parkingowych, sterylizacji i dezynfekcji, usług w zakresie gromadzenia
odpadów, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w parę wodną oraz gorącą i zimną wodę oraz
wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie określonych organów i instytucji.

