Forma prawna jednostki.
1. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jest podmiotem
leczniczym prowadzonym w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej,

którego

organem

założycielskim

jest

Samorząd

Województwa

Dolnośląskiego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046016
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy
oraz wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonej przez
Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001389 – oznaczenie organu W-02.
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy o działalności leczniczej:
 Działalność lecznicza w zakresie świadczeń szpitalnych, które są wykonywane całą
dobę jako kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu,
leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji prowadzona jest w ramach zakładu leczniczego
o nazwie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego.
 Działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych prowadzona
jest w ramach zakładu

leczniczego o nazwie Poradnie Specjalistyczne im. dra

Alfreda Sokołowskiego.
 Strukturę organizacyjną tworzą ponadto działy, sekcje i samodzielne stanowiska
w schemacie organizacyjnym Szpitala – powołane do obsługi eksploatacyjnej
i administracyjnej Szpitala.
 Zakłady lecznicze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego są
jednostkami lokalnymi w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla których nie
sporządza się odrębnego bilansu.
3. Szpital działa w oparciu o:


Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,



Ustawę z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,



Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,



Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych,



Ustawę z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,



Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,



Ustawę z dnia 06 listopada 2008 r. o pracach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,



Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem
Zdrowia lub innym dysponentem środków publicznych, w przypadku zawarcia takich
umów,



Statut Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,



Zestaw

standardów

Akredytacyjnych

Centrum

Monitorowania

Jakości

w Ochronie Zdrowia w Krakowie,


Innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność
leczniczą.

4. Siedzibą Szpitala jest miasto Wałbrzych w województwie dolnośląskim.
5. Podmiot leczniczy posiada identyfikator w systemie Regon: 890047446 oraz Numer
Identyfikacji Podatkowej: NIP 886-23-85-315.
Przedsiębiorstwo

podmiotu

leczniczego

o

nazwie

Specjalistyczny

Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego – świadczenia szpitalne posiada 14-znakowy numer Regon:
89004744600036.
Przedsiębiorstwo

podmiotu

leczniczego

o

nazwie

Poradnie

Specjalistyczne

im. dra Alfreda Sokołowskiego – Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne posiada 14-znakowy
numer Regon: 89004744600043.

