
                  
                                                   

STATUT

Wojewódzkiego  Szpitala  Psychiatrycznego  w  Warcie
( Tekst jednolity z dnia 22.12.2008 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie zwany dalej „Szpitalem” jest samodzielnym 
publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na podstawie:

-   ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r.
Nr.14, poz.89 z późn.zmian.) zwanej dalej „ ustawą” 
-  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U.  Nr 111, 

poz. 535 z późn. zmian.). 

§ 2

1. Organem założycielskim Szpitala jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Szpital posiada osobowość prawną. 

§ 3

1. Siedzibą Szpitala jest miasto Warta.
2. Szpital działa na terenie województwa łódzkiego.
3. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm. / Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym z terenu całego 
kraju oraz  ubezpieczonym z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) oraz innym niż ubezpieczeni, na zasadach i w zakresie określonym w odrębnych 
przepisach i umowach międzynarodowych.

Rozdział II 



Cele i zadania Szpitala

§ 4

  Celem Szpitala jest  udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych w szczególności osobom z 
zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.           

§ 5

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

a/ zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami opieki 
zdrowotnej w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej,
opiekuńczo-leczniczej oraz pielęgnacyjno-opiekuńczej,

b/ organizowanie i koordynowanie rehabilitacji leczniczej i społecznej osób z 
                zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami w ramach prowadzonej opieki 
                zdrowotnej,

c/ promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom 
    psychicznym i uzależnieniom,
d/ kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami 
    psychicznymi i uzależnieniami,
e/ promocja i sprzedaż usług medycznych osobom oraz jednostkom organizacyjnym
    nie wymienionym w pkt. a, b, c,           

            f/ prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników medycznych,
g/ realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6

1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą nie ograniczającą działalności statutowej.
2. Szpital może współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami i 

organizacjami społecznymi, fundacjami, kościołami i innymi
            związkami wyznaniowymi, samorządami lokalnymi i zawodowymi, a także innymi 
            osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział III

Organy i struktura organizacyjna Szpitala

§ 7

Organami Szpitala są:

- Dyrektor
- Rada Społeczna 

§ 8

Struktura organizacyjna została zawarta w schemacie organizacyjnym, stanowiącym 



załącznik Nr 1 do Statutu.

Rozdział IV

Zarządzanie Szpitalem

§ 9

1. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za realizację jego zadań.

2. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Samorząd  Województwa 
Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu 
Szpitala.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Rozdział V

Rada  Społeczna

§ 10

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa 
Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 11

1.  Rada Społeczna składa się z ośmiu członków.
2.  W skład Rady Społecznej wchodzą:   

- jako przewodniczący –  Marszałek Województwa Łódzkiego lub osoba przez niego 
wyznaczona,

- jako członkowie – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 
    -  sześć osób wybranych przez Sejmik Województwa 

       Łódzkiego.

§ 12

Rada Społeczna spełnia zadania określone w ustawie.

§ 13

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 14

Rada Społeczna uchwala regulamin swojej działalności i przedkłada do zatwierdzenia 
Samorządowi Województwa Łódzkiego.



§ 15

Radę Społeczną powołuje i odwołuje Samorząd  Województwa Łódzkiego.

§ 16

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu 
Województwa Łódzkiego.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

§ 17

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie dla 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przepisach wykonawczych do tej 
ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Społeczna i w tym celu:
1)   podejmuje uchwałę o przystąpieniu do dokonania wyboru i do jej wykonania 

zobowiązuje Dyrektora,
2)   czynności związane z wykonaniem uchwały o wyłonieniu biegłego rewidenta 

podejmuje Dyrektor w trybie obowiązujących przepisów,
3)   podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu czynności Dyrektora, w wyniku których

został dokonany wybór rewidenta,
3. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

( tj. Dz. U. z 2002 roku  Nr 76,  poz. 694 ze zmianami),  
4.   Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Samorząd  Województwa 

Łódzkiego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia: ustawy, 
Kodeksu Pracy oraz innych obowiązujących przepisów. 

§ 19

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Samorząd  Województwa Łódzkiego, który 
dokonuje kontroli i oceny jego działalności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.



§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego. 
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