
UCHWAŁA NR LXII/979/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 października 2018 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie  
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 

913  

z późn. zm.) 

  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nadanym 

uchwalą Nr XXXIX/689/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 

2017 r., w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu zmienionym uchwałą Nr XLVI/775/17 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr 

LIII/890/18 z dnia 28 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

§ 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

1) udzielanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym: 

a) świadczeń ambulatoryjnych oraz całodobowych świadczeń szpitalnych 

polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji; 

b) świadczeń stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

świadczenia szpitalne;  

c) świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych za odpłatnością w stanach faktycznych i prawnych 

przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

3) udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach 

określonych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia;  

4) uczestniczenie w kształceniu personelu medycznego na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, prowadzenie działalności szkoleniowej, staży 

podyplomowych i specjalizacyjnych; 



5) uczestnictwo w kształceniu osób w kierunku uzyskania prawa wykonywania zawodu 

medycznego poprzez prowadzenie w porozumieniu ze szkołami praktyk studenckich 

oraz praktyk dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkól medycznych; 

6) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia; 

7) udzielanie świadczeń z zakresu opieki nad pracownikami zakładów pracy w tym 

przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy; wykonywanie badań 

psychometrycznych; 

8) realizacja innych zadań wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  

w tym: w zakresie ochrony mienia, informacji niejawnych, bhp i ppoż. 

9) realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej.” 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

     § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


