
Zalqcznik Nr I

do uchrvaly Nr 896/23
Zarzqdu Powiatu w Lubartowie
zdnia2marca2023 r.

-projekt-

UCHWALA NR .,1..1,,

RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia r

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Na podstawie art.12 pkt I I ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(Dz. U. 22022 r. poz. 1526) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia l5 kwietnia 201 I r. o dzialalno5ci
leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z po2n. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala. co

nastgpuje:

$r.

l. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
stanowi4cym Zal4cznik do Uchwaty Nr VI/46l15 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie (Dz. Urz. Woj. Lubel. 22015 r. poa.2034), wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

l) w $ 4 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

,,2. SPZOZ w Lubartowie mo2e prowadzii dodatkow4 dzialalno56, inn4 ni2 dzialalno6i
lecznicza, w nastgpuj 4cym zakresie :

l) prowadzenia stot6wki i punkt6w gastronomicznych;
2) najem lub dzierZawa nieruchomodci bgdqcych w nieodplatnym uzytkowaniu

SPZOZ w Lubartowie;
3) najem lub dzierzawa ruchomoSci stanowiqcych maj4tekSPZOZ w Lubartowie;
4) uslug kserograficznych;
5) transportusanitarnego;
6) wynajmu miejsc reklamowych;
7) sterylizacji sprzgtu innego ni2 medyczny".

2) w $ 9 ust. I Statutu otrzymuje brzmienie:

,,1. Organizacjg wewngtrzn4 SPZOZ w Lubarlowie tworz4 nastgpuj4ce zaklady lecznicze,
jednostki i kom6rki organizacyjne o profilu medycznym:
l) Zaklad leczniczy Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie -
lecznictwo otwarte, w sklad kt6rego wchodz4 jednostki organizacyjne:
a) Przychodnia Specjalistyczna z siedzib4 w Lubartowie, w sklad kt6rej wchodz4 kom6rki

organizacyjne:
poradnie specjal istyczne,



kom6rki rehabil itacj i leczniczej,
kom6rki opieki psychiatrycznej i leczenia uzale2nie6,

b) Centrum Medycyny Rodzinnej w Lubartowie, w sklad kt6rego wchodz4 kom6rki
podstawowej op ieki zdrowotnej,

c) Centrum Medycyny Rodzinnej w Ostrowie Lubelskim, w sklad kt6rego wchodz4
kom6rki podstawowej opieki zdrowotnej,

d) Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej w Kocku w sklad kt6rego wchodz4:
kom6rki podstawowej opieki zdrowotnej,
poradnie specjalistyczne,

e) Ratownicze Zespoty Wyjazdowe, w sklad kt6rych wchodz4 zespoly wyjazdowe
specjal istyczne i podstawowe bgd4ce kom6rkami organizacyj nym i,

f) Zaldad Diagnostyki Obrazowej, w sklad kt6rego wchodz4 pracownie diagnostyczne,
g) Zal<tad Diagnostyki Endoskopowej, w sklad kt6rego wchodz4 pracownie

diagnostyczne.
2) ZakladLeczniczy Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

- lecznictwo zamknigte, w sklad kt6rego wchodz4 jednostki organizacyjne:
a) Szpital Specjalistyczny z siedzib4 w Lubartowie, w sklad kt6rego wchodz4 kom6rki

organizacyjne:
oddzialy szpitalne:
izba przyjg(,;

blok operacyjny;
apteka szpitalna;
kom6rki rehabilitacj i leczniczej :

pracownie diagnostyczne,
b) Zaklad Opiekuriczo - Leczniczy."

$2.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Lubelskiego.

Przewodnicz4cy Rady Powiatu w Lubartowie

Jerzy Zwoliriski



UZASADNIENIE

projektu uchwaly zmieniaj4cej uchwalg w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

W przedkladanym projekcie uchwaty zmieniaj4cej uchwalg w sprawie nadania Statutu

Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie wprowadzono
zmiany dotycz4ce struktury or-eanizacyjnej SPZOZ w Lubartowie oraz zakresu podejmowanej
przez niego aktywno5ci w nastEpuj4cym zakresie:

l) Dodano w $ 4 ust. 2 Statutu SPZOZ w Lubartowie uslugi kserograficzne, wynajem
miejsc reklamowych, sterylizacjE sprzEtu innego ni2 medyczny. najem lub dzier2awg
ruchomo5ci stanowi4cych maj4tek SPZOZ w Lubartowie - Poszerzenie zakresu dodatkowej
dzialalnoSci SPZOZ w Lubartowie, innej niz dzialalno6i lecznicza, umo2liwi SPZOZ
w Lubartowie uzyskanie dodatkowych przychod6w przy wykorzystaniu dotychczas
posiadanych zasob6w niezbgdnych do wykonywania tego rodzaju dzialalnoSci.

2) W $ 9 ust. I Statutu SPZOZ w Lubartowie wyodrgbniono w ramach struktury
organizacyjnej nastgpujqce zakLady lecznicze: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Lurbartowie - lecznictwo otwarte oraz Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Lubartowie - lecznictwo zamknigte, a do nich przyporzqdkowano poszczeg6lne
jednostki organizacyjne - Zmiana ma na celu ujgcie w Statucie zaklad6w leczniczych, kt6re
wpisane s4 w rejestrze podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSi lecznicz4, prowadzonego przez
Wojewodg Lubelskiego w ksigdze rejestrowej SPZOZ w Lubartowie. jako prowadz4ce

dzialalno56 od 8.03.1993 r. Zgodnie zart.42 ust. 2 pkt 4) ustawy o dzialalno5ci leczniczej
w statucie okredla sig strukturg organizacyjn4 podmiotu wobec czego uzasadnione jest

umieszczenie zaklad6w leczniczych w Statucie w ramach struktury organizacyjnej. Ponadto

przypon4dkowano pod wskazane wyZej zaklady lecznicze poszczeg6lne jednostki

organizacyjne.
3) Dodano nowe jednostki organizacyjne tj. Zak\ad Diagnostyki Obrazowej oraz Zaklad

Diagnostyki Endoskopowej w ramach Zakladu Leczniczego Samodzielny Publiczny Zaldad
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie - lecznictwo otwarte - Zmiany s4 zwi1zane z poszerzeniem

oferty SPZOZ w Lubartowie wobec nabycia rezonansu magnetyczrlego, a takZe rnaj4 na celu
uporz4dkowanie struktury poszczeg6lnych kom6rek i jednostek organizacyjnych, w tym
zajmuj4cych siE szeroko pojQt4 diagnostykq obrazow4 oraz zapewnienie wigkszej
przejrzysto5ci Swiadczefi zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Lubartowie w odbiorze
pacjent6w.

4) Dodano now4 jednostkg organizacyjn1 tj. Zaldad Opiekuriczo-Leczniczy w ramach

Zakladu Leczniczego Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie -
lecznictwo zamknigte - Zmiana umo2liwi rozszerzenie dzia{alnoSci SPZOZ w Lubartowie
o Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w ramach opieki dlugoterminowej. Zmianamvi4zana
jest z zapotrzebowaniem ze strony pacjent6w na tego typu Swiadczenia, jak r6wnie2
dostgpnoSci4 do okreSlonych Swiadczeri finansowanych ze Srodk6w publicznych.
Uruclromienie wyzej wymienionej jednostki ma nast4pi6, w 2023 roku. Zmiana umo2liwi
SPZOZ w Lubartowie osi4ganie dodatkowych przychod6w oraz da szansg na poprawg jego
sytuacji finansowej. Ponadto nowa dziatalno6i bgdzie stanowii odci42enie dla oddzial6w
zachowawczych. gdy2 w przypadku pacjentSw wymagaj4cych specjalistycznej opieki, ale bez



konieczroici hospitalizacji na oddzialach szpitalnych. mo2liwe bgdzie skiernwarrie takiego
pacjenta do Zakladu.

5) Wyl4czono ze struktury Ratowniczych Zespol6w Wyjazdowych kom6rkg
organizacyjn4 zesp5l transportu sanitarnego - Transport sanitarny jest dodatkowq dzialalno5ci4
inn4 ni2 dzialalnoSi lecznicza ijest on ujgty w g 4 ust. 2 Statutu. Zmiana ma wigc na celu
usp6jnienie postanowiefl Statutu w tyrn zakresie i wykluczenie rozbieZnoSci.

6) Zmieniono nazw4 kom6rki organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego z dotychczasowej

..Apteka Zakladowa" na now4 ,,Apteka Szpitalna" - Zmiana nomenklatury wynika
z klasyfikacji znajduj4cej sig w obowi4zuj4cych przepisach prawnych wtym zakresie. Zgodnie
z art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne apteki dziel4 sig na og6lnodostgpne, szpitalne oraz

zakladowe. Aptekg szpitaln4 tworzy sig w zakladzie leczniczym, w kt6rym podmiot leczniczy

wykonuje dzialalnodd leczniczq w rodzaju stacjonarne icalodobowe Swiadczenia zdrowotne

szpitalne i inne niz szpitalne. Aptekg zakladow4 natomiast tworzy sig w podmiocie

wykonuj4cym dzialalnoii leczniczq utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej lub

Ministra Sprawiedliwoici. Maj4c na wzglgdzie wyzej przytoczon4 klasyfikacjg nalezy przyj4i,
2e uwzglgdniaj4c aktualnie obowi4zujqce przepisy prawne wladciwa nomenklatura dla apteki

dzialaj4cej w ramach SPZOZ Lubart6w to Apteka Szpitalna.

Na posiedzeniu Rady Spolecznej w dniu 18.01.2023 r. zostala podjgta uchwata nr 312023

Rady Spolecznej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
w sprawie wyra2enia pozyywnej opinii dotycz4cej rozszerzenia dzialalnodci leczniczej przez

Samodzielny Pu,bliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Zakladu
Opiekuriczo - Leczniczego oraz poprzez rozpoczgcie udzielania dwiadczeri zdrowotnych
w ramach wykonywania badari rezonansu magnetycznego dla pacjent6w kierowanych

z poradni specjalistycznych, stanowiqca zalqcznik do niniejszego uzasadnienia.

Zgodnie z deklaracjq Dyrektora SPZOZw Luba*owie, wnioskuj4cego o dokonanie zmian
w Statucie, wprowa&enie ww, zmian nie ograniczy dostgpno6ci do udzielanych Swiadczeri

zdrowotnych oraz nie obni2y ichjakofti.


