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UCHWALA NR XXI/548/2019
RADY j\olIASTA STOLECZNEGO WARSZA WY

z dnia 7 Iistopada 20 I9 r.

w sprawie zmiany statutu Szpitala WoIskicgo im. dr Anny Gostynskicj Samodzielncgo
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Oz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571 i 1696) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
20 I I r. 0 dzialalnosci leczniczej (Oz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730,
959 i 1655) uchwala siC;,co nastc;puje:

~ 1. W statucic Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej stanowiqcym zalqcznik do uchwaly nr XXXVl/896/20 12 Rady m.st.
Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawic zmiany statutu Szpitala Wolskiego
im. dr Anny Gostynskicj Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotncj (z pazn.
zm.ll),wprowadza siC;nastc;pujqce zmiany:

1) w S 4 pkt I otrzymuje brzmienie:
,,1) ustawy z dnia 15 kwictnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190, z pMn. zm.), zwanej dalej "ustawq";";

2) w S 8 w ust. 2 w pkt 20 kropkC;zaslc;puje sit; srednikiem i dodaje sit; pkt 21 w brzmicniu:
" 21) psychiatria dzicci i mlodziezy.";

3) S 9 otrzymuje brzmienie:
liS 9. Szpital moze prowadzic wyodrc;bnionq organizacyjnie dzialalnosc mnq niz
dzialalnosc lecznicza w zakresie:
I) uslug stcrylizacji sprzc;tu i wyrobow medycznych;
2) uslug transportowych i parkingowych;
3) transportu sanitamego;
4) uslug hotelowych;
5) przechowywania zwlok;
6) cateringu;
7) sprzedazy zuzytych i zbc;dnych urzqdzen, sprzt;tu, matcrialow na warunkach

okreSlonych przcpisami;
8) wynajmu i wydzierZawiania micnia Szpitala i w powierzonym zakresic mienia m. st.

Warszawy;
9) dzialalnosci szkoleniowej;
10) dzialalnosci wydawniczej;
11) uczestnictwa w prowadzeniu badan klinicznych produktow leczniczych. ";

4) zalqcznik fiT 2 do statutu otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku fiT I do uchwaly.

Sl'Merdzam2godno" . ~ •81~~r:s
1 5. 1I S. 2019 • C-/j
...•..(j.ia..... ......•.£,. ...~a.ka.w.icz
K11. 11- 10 pIS

I,Zmiany wymienionej uehwaly zostaly dokonane uehwalami Rady m.st. Warszawy nr XXXVIIt/968/2012 z dnia
20 ezerwea 2012 r., nr XLVIV121l.1/2012z dnia 22 Iistopada 2012 r.• nr LVl/159812013 z dnia 23 maja 2013 r..
nr XIII/255/2015 z dnia 25 ezerwe 2015 r.• nr XLV/I 10712017 z dnia 16 marea 2017 r., nr LVlI/1487/2017

6 z dnia 16 Iistopada 2017 r. oraz L n /2018 r. z dnia 22 marea 2018 r.
Gl:. V!N~JALiSTP.

Teres" Po!kowska



U .("( Ml ~,("T"TOlt'~C;~':"":'0'; ""I

BIUhO . , DY MoST. WI R: ~ ,,' (
Palae Kultury i N.uki

pI. Defllad 1,00.901 Warszawa

~ 2. Ustala silt tekst jcdnolity statutu Szpitala Wolskicgo im. dr Anny Gostynskicj
Samodzielnego Publiczncgo Zakladu Opicki Zdrowotnej w brzmieniu stanowi'l.cym za1'l.cznik
nr 2 do uchwaly.

~ 3. Wykonanie uchwaly powierza silt Prezydcntowi m.st. Warszawy.

~ 4. I. Uchwala podlcga publikacji w Biuletynic Informacji Publiczncj m.st. Warszawy.
2. Uchwala wchodzi w iycic z dnicm podjl(cia.

Przewo niczllca
Rady m.st. rszawy

Ewa Malino\\
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Zal~cznik nr 1
do uchwaly nr XXI/548/20 19
Rady m.st. Warszawy
z dnia 7 listopada 2019 r.

Zal~cznik nr 2 do Statulu Szpitala Wolskicgo

Wykaz zakladow leczniczych i ich jednostek organizacyjnych

Lp. Nazwa zakladu .Jednostki organizacyjne Adres
lecznicze~o

ul. M. Kasprzaka

I. Szpital Specjalistyczny Szpital 17,01-211
Warszawa

ul. M. Kasprzaka

Przychodnia Spccjalistyczna 17,01-211
Warszawa

ul. M. Kasprzaka

2. Zaklad Lecznictwa Osrodek Diagnostyki Medycznej 17,01-211
Ambulatoryjnego Warszawa

ul. M. Kasprzaka

Zaklad Rehabilitacji Leczniczej 17,01-211
Warszawa

Szpital Specjalistyczny-
ul. M. Kasprzaka 17,Lecznictwo Wolskie Centrum Zdrowia3. Psychiatryczne Psychicznego - CZ«SCSzpitalna 01-211 Warszawa

Stacioname

Wolskie Centrum Zdrowia ul. M. Kasprzaka 17,

Zaklad Leczniclwa Psychicznego - CZ«SCAmbulatoryjna 01-211 Warszawa

4. Ambulatoryjncgo
ul. M. Kasprzaka 17,Psychiatrycznego Srodowiskowc Centrum Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Mlodziezy 01-211 Warszawa
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Za/:teznik nr 2
do uehwaly nr XX1/548/20 19
Rady m.st. Warszawy
z dnia 7 1istopada 2019 r.

STATUT

SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ SAMODZIELNEGO
PUBLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(tekst jednolity)
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~8
dzialalnosei leczniczej w rodzaju: stacjoname
szpitalne oraz ambulatoryjne swiadczenia

u~", I ~C'T' ,. .••"'" r-r.T:.... Y
BI" ST " F. .A,Vi

<;l U Jrv i I .•• \0..1
pi. Detlldd 1,00-901 \V,H"Z wa

~ 1
I. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodziclny Publiezny Zaklad Opieki Zdrowotnej.
zwany dalej "Szpitalem", jest podmiotem leezniezym nieb~d'teym przedsi~bioref\,
prowadzonym w formie samodzielnego publieznego zakladu opieki zdrowotnej.

2. Szpital moze uzywac nazwy skroeonej: "Szpital Wolski".
3. Szpital posluguje si~ znakiem grafieznym, ktorego wzor okresla zal'teznik nr I do statutu.

1. Siedzib't Szpitala jest Warszawa.
2. Adres Szpitala: ul. M. Kasprzaka 17,01-211 Warszawa.

~3
Funkej~ podmiotu tworz'teego Szpital wykonuje m.st. Warszawa.

Szpital dziala na podstawie:
I) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosei leezniezej (Oz. U. z 2018 r. paz. 2190 z
pMn. zm.), zwanej dalej "ustaw't";

2) niniejszego statutu;
3) innyeh przepisow prawa.

I. Szpital posiada osobowosc prawn't.
2. Szpital zostal wpisany do rejestru stowarzyszen, innyeh organizaeji spoleeznyeh i
zawodowyeh, fundaeji oraz samodzielnyeh publieznyeh zakladow opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru S'l.dowego prowadzonego przez S'td Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, pod numerem KRS: 0000226288.

~6
I. Glownym eelem funkejonowania Szpitala jest wykonywanie dzialalnosei leezniczej
polegaj'l.eej na udzielaniu swiadczen zdrowotnych. Ozialalnosc lecznieza wykonywana przez
Szpital mozc rowniez polegac na:

I) promocji zdrowia;
2) realizacji zadan dydaktycznych i badawczych w powi'tzaniu z udziclaniem

swiadczcn zdrowotnych i promoej't zdrowia, w tym wdrazaniem nowych teehnologii
medycznych oraz metod leczcnia.

2. Szpital moze uczestniczyc w przygotowywaniu osob do wykonywania zawodu medycznego
i ksztalceniu osob wykonuji\cyeh zawod medyezny na zasadach okreslonyeh w ustawie oraz
odr~bnyeh przepisaeh reguluj'teyeh ksztalcenie tyeh osob.

~7
Szpital organizujc i udzicla swiadczen zdrowotnyeh obejmuj'teyeh dzialania sruzi\cc
zaehowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawic zdrowia oraz innc dzialania mcdycznc
wynikaj'tec z proccsu lcezcnia, ustawy lub prLepisow odr~bnyeh reguluji\eyeh zasady ieh
wykonywania.

I. Zadanicm Szpitala jest wykonywanie
ealodobowe swiadezenia zdrowotne
zdrowotne.
2. Do zadan Szpitala nalczy udzielanie swiadezen zdrowotnych w nast~puj'tcych dziedzinaeh
medycyny:

I) choroby wewn«trzne;
2) cndokrynologia;
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3) gastrocnterologia;
4) kardiologia;
5) ncurologia;
6) diabetologia;
7) ancstczjologia i intensywna terapia;
8) chirurgia ogolna;
9) chirurgia naczyniowa;
10) psychiatria;
II) rehabilitacja medyczna;
12) onkologia kliniczna;
13) farmakologia kliniczna;
14) radioJogia i diagnostyka obrazowa;
15) patomorfologia;
16) mcdycyna ratunkowa;
17) diagnostyka laboratoryjna;
18) medycyna pracy;
19) geriatria;
20) mcdycyna rodzinna;
21) psychiatria dzieci i mlodziczy.

~9
Szpital moze prowadzic wyodn,bnion<t organizacyjnie dzialalnosc inn<tniz dzialalnosc lecznicza
w zakresic:

I) uslug sterylizacji Sprzlttu i wyrobOw medycznych;
2) uslug transportowych i parkingowych;
3) transportu sanitamego;
4) uslug hotelowych;
5) przechowywania zwlok;
6) cateringu;
7) sprzcdazy zuzytych i zbltdnych urz<tdzen, sprzlttu, materialow na warunkach

okrcSlonych pr7.episami;
8) wynajmu i wydzicrZawiania mienia Szpitala i w powierzonym zakresie mienia m. s!.

Warszawy;
9) dzialalnosci szkoleniowej;
10) dzialalnosci wydawniczej;
II) uczcstnictwa w prowadzeniu badan klinicznych prod uktow leczniczych.

~ 10
Szpital realizuje zadania na r7.CCZbezpicczenstwa
okrcslonych w odrltbnych przcpisach.

obronnoki panstwa, na zasadach

~ 11
I. Szpital prowadzi zaklady lecznicze w rozumicniu ustawy:

I) szpital - dla swiadczen zdrowotnych w rodzaju stacjoname i calodobowc swiadczenia
szpitalne;

2) przychodnia - dla swiadczcn zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne swiadczenia
zdrowotne.
2. W sklad Szpitala wchodz<t:
I) w ramach zaklad6w leczniczych - jednostki i komorki organizacyjne dzialalnosci
podstawowej;
2) jedllostki i komorki organizacyjne dzialalnosci pomocniczej (admillistracyjnej, logistyczncj,
ekonomicznej, organizacyjnej, tcchnicznej i innc).
3. Wykaz zaklad6w leczniczych i ich jcdnostek organizacyjnych, 0 kt6rych mowa w us!. 2 pkt
I, okrcsla zal<tcznik nr 2 do statutu.

6
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I. Dyrektor maze tworzye, "tczye alba likwidowae komorki organizacyjne dzialalnoSci
podstawowej Szpitala, a ktorych mowa w S II ust. 2 pkt I, po uzyskaniu wczeSniejszej
pozytywnej opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Szczegolow1\. struktun; jednostek i komorek organizacyjnych dzialalnoSci pomocniczej, 0

ktorych mowa w S II ust. 2 pkt 2 oraz ich zakres zadan ustala Dyrektor.

~13
I. Organami Szpitala S1\.:

I) Dyrektor, ktory jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebt;d1\.cegoprzedsic;biorc1\.w
rozumieniu ustawy;

2) Rada Spoleczna.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialnose za zarz1\.dzanieSzpitalem.
3. Dyrektor reprezentuje Szpital na zewn1\.trz.
4. Dyrektor jest przelozonym pracownikow Szpitala oraz dokonuje wobec nich czynnoSci w
sprawach z zakresu prawa pracy.

~ 14
1. W Szpitalu dziala Rada Spoleczna, ktorajest organem:

I) inicjuj1\.cymi opiniodawczym m.st. Warszawy;
2) doradczym Dyrektora.

2. Do zadan Rady Spolecznej nalczy:
I) przcdstawianic organom m.st. Warszawy wnioskow i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywow trwalych oraz zakupu lub przyjt;cia darowizny nowej aparatury i
sprzt;tu medycznego,

b) zwi1\.zanych z przcksztalceniem lub likwidacj<t, rozszcrLenicm lub ograniczeniem
dzialalnosci,

c) przyznawania Dyrektorowi nagrod,
d) rozwiltzania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e) oddania w dzierZawc;, najem, uzytkowanie oraz uzyczenie aktywow trwalych

Szpitala, w zakresic i przypadkach okreslonych w uchwale Rady m.st. Warszawy,
f) zawierania umow najmu i dzierZawy nieruchomosci bt;dltcych we wladaniu Szpitala,

w zakresic i przypadkach okrcSlonych w uchwale Rady m.st. Warszawy lub
zarzltdzcniu Prezydcnta m.st. Warszawy;

2) przedstawianie Dyrektorowi wnioskow i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjncgo,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjncgo,
c) kredytow bankowych lub dotacji,
d) podzialu zysku,
e) zbycia aktywow trwalych oraz zakupu lub przyjt;cia darowizny nowej aparatury i

sprzc;tu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wnioskow wnoszonych przez pacjentow, z
wylltczeniem spraw podlcgaj1\.cych nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzcstania dzialalnoSci leczniczej;
5) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawic.

3. Kadencja Rady Spoleczncj trwa cztery lata. Rada Spoleczna pelni swoje obowiqzki do czasu
powolania nowego skladu osobowego Rady Spoleczncj.
4. Czlonkowic Rady Spolecznej mag1\. zostae w kazdym czasic, przed uplywem kadencji,
odwolani przcz organ, ktory ich delegowal. Przyczyn1\.odwolania maze bye:

I) nienalezyte wykonywanie obowiltzkow;
2) zlozenie rezygnacji z funkcji czlonka Rady Spoleczncj;

7-
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3) wykonywanie dzialalnoSci konkureneyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonuj'l.cym
dzialalnosc konkurencyjn'l. wobec Szpitala;
4) skazanie prawomocnym wyrokiem s'l.du za przestt;pstwo scigane z oskarZenia
publicznego lub przcstt;pstwo skarbowc;
5) przyczyny okreslone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemozliwiaj'l.ce
zasiadanie w Radzie Spoleeznej, w szczegolnosci podjt;eie zatrudnienia w Szpitalu.

~ 15
Szpital prowadzi gospodarkt; finansow'l. w formie przewidzianej dla samodzielnego publieznego
zakladu opieki zdrowotnej, na zasadach okrdlonych w szczegolnosci w ustawie oraz przepisach
o rachunkowoSci.

~ 16
Szpital pokrywa z posiadanycb srodkow i uzyskiwanych przychodow koszty dzialalnoSci
reb'Uluje zobowi'l.zania.

~I7
Podstaw'l. gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

~III
Szpital moze uzyskiwac srodki finansowe:

I) z odplatnej dzialalnosei leczniczej, ehyba ze przcpisy odrt;bne stanowi'l. inaezej;
2) z wydziclonej dzialalnosci gospodarczej innej niz wymieniona w pkt I, okrcslonej w
niniejszym statucie;
3) z odsetck od lokat;
4) z darowizn, zapisow, spadkow oraz ofiamosci publicznej, takze pochodzenia
zagramcznego;
5) na celc i na zasadaeh okrdlonych w przepisaeh art. 114-117 ustawy;
6) na realizacjt; innych zadan okreslonych odrt;bnymi przepisami;
7) na pokrycie straty netto, 0 ktorej mowa wart. 59 ust. 2 pkt I ustawy.

~ 19
SzpitaI deeyduje samodziclnie 0 podziale zysku.

~ 20
1. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala jest zatwierdzane przez Prezydcnta m.st.

Warszawy na zasadaeh okrdlonych w odrt;bnych przepisaeh.
2. Occna sytuacji ekonomiezno-finansowcj Szpitala 0 ktorcj mowa wart. 53a ustawy jest

dokonywana przcz Prczydenta m.st. Warszawy.
3. Program naprawczy Szpitala, 0 ktorym mowa wart. 59 ust. 4 ustawy jest zatwicrdzany przez

Prezydenta m.st. Warszawy.

~ 21
Nadzor nad dzialalnoSci'l. Szpitala sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

~ 22
1. W sprawach nieuregulowanyeh w mmejszym statucic stosuje sit; przepisy ustawy oraz
przepisy wydanc na jej podstawic.
2. Zmiany statutu dokonywane s'l.w trybie wlaseiwym dla jego uchwalenia.



I r:~-

5
y

"J
~ ••... I...:."'d 1. v .•- ....v I ~••••r :l<lVv3

Za/<!.cznik ill 1 do Statutu Szpitala Wolskiego

Wzor znaku graficznego, ktorym posluguje sill

SZPIT AL WOLSKI 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

I
• SZPITAL WOLSKI
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Za1ltcznik nr 2 do Statutu Szpitala Wolskicgo

Wykaz zakladow leczniczych i ich jednostek organizacyjnych

Lp. Nazwa zakladu Jednostki organizacyjnc Adrcs
Icczniczcl!o

ul. M. Kasprzaka J 7,
1. Szpital Spccjalistyczny Szpital 01-211 Warszawa

ul. M. Kasprzaka 17,
Przychodnia Specjalistyczna 01-211 Warszawa

Zaklad Lecznictwa ul. M. Kasprzaka 17,
2. Ambulatoryjnego Osrodek Diagnostyki Medycznej 01-211 Warszawa

ul. M. Kasprzaka 17,
Zaklad Rehabilitacji Leczniczej 01-211 Warszawa

Szpital Specjalistyczny-
ul. M. Kasprzaka 17,Lecznictwo Wolskic Centrum Zdrowia

3. Psychiatryczne Psychicznego - CZl(SCSzpitalna 01-211 Warszawa

Stacioname

Wolskie Centrum Zdrowia ul. M. Kasprzaka 17,

Zaklad Lccznictwa Psychicznego - CZl(SCAmbulatoryjna 01-211 Warszawa

4. Ambulatoryjncgo
ul. M. Kasprzaka 17,Psychiatrycznego Srodowiskowe Centrum Zdrowia

Psychiczncgo dla Dzieci i Mlodziezy 01-211 Warszawa
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