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UCHWAŁA NR XXI/117/2020
RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Podlaskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 511, z późn.zm.), art. 42 ust. 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim
uchwala, co następuje.
§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie
nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim,
2) uchwała Nr XXVII/149/2013 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Radzyniu
Podlaskim
Robert Mazurek
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Załącznik do uchwały Nr XXI/117/2020
Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
STATUT
Statut Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Radzyniu Podlaskim
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, zwany dalej
„Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Zakład działa pod nazwą „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim”
i może używać nazwy skróconej: „SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim”.
§ 2. Siedzibą Zakładu jest Radzyń Podlaski (21-300), ul. Wisznicka 111.
§ 3. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Powiat Radzyński.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”;
2) niniejszego statutu;
3) innych przepisów obowiązującego prawa.
§ 5. Zakład posiada osobowość prawną.
§ 6. 1. Zakład posiada prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie wpisu do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 7. 1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych .
2. Zakład może także:
1) uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach
regulujących kształcenie tych osób;
2) wykonywać działalność leczniczą polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia;
3) uczestniczyć w badaniach klinicznych na podstawie umów zawartych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
3. Zakład może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia,
kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami realizującymi zadania należące do zakresu
działalności Zakładu.
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4. Zakład może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 3 oraz stowarzyszeń
i organizacji zrzeszających podmioty medyczne.
§ 8. 1. Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia,
ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów nieodpłatnie, za częściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie bez ograniczania dostępności i poziomu jakości
świadczeń realizowanych na rzecz osób ubezpieczonych oraz uprawnionych.
4. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

potrzebuje

§ 9. 1. Zadaniem Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej w ramach stacjonarnej i całodobowej
oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2. Do zadań Zakładu w szczególności należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności
w rodzaju:
1) Leczenie szpitalne, w tym hospitalizacja osób wymagających całodobowych, całodziennych lub
jednodniowych świadczeń zdrowotnych,
2) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
3) Podstawowej opieka zdrowotna,
4) Pomoc doraźna i transport sanitarny,
5) Rehabilitacja lecznicza,
6) Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
7) Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
8) Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
9) Profilaktyczne programy zdrowotne.
3. Zakład prowadzi także działalność uzupełniającą w postaci świadczeń towarzyszących w tym transportu
sanitarnego oraz diagnostyki i usług pomocniczych niezbędnych do kompleksowej realizacji świadczeń
wskazanych w ust 2.
4. Zakład może prowadzić także działalność w zakresie:
1) profilaktyki i promocji zdrowia innej niż w ramach rodzaju - profilaktyczne programy zdrowotne,
2) medycyny pracy,
3) konsultacyjno-orzeczniczym.
§ 10. 1. W celu realizacji zadań wymienionych w § 9 Statutu, Zakład może udzielić zamówienia na
udzielenie
w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność
leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji w określonym zakresie lub
w określonej dziedzinie medycyny na zasadach i w trybie wynikającym z ustawy.
2. Zakład może prowadzić sprzedaż usług leczniczych innym podmiotom.
3. Zakład może prowadzić działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:
1) usług transportowych i parkingowych;
2) usług gastronomicznych i cateringu;
3) sterylizacji sprzętu medycznego;
4) działalności szkoleniowo-edukacyjnej;
5) działalności wydawniczej;
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6) poradnictwa w zakresie zdrowia;
7) obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
8) obrotu artykułami zielarskimi i higieniczno - kosmetycznymi;
9) obrotu artykułami komplementarnymi w stosunku do usług medycznych;
10) zbycia, wynajmu lub dzierżawy aktywów w tym aktywów trwałych na zasadach określonych przez
podmiot tworzący;
11) drukowania druków medycznych;
12) wytwarzania i dystrybucja pary wodnej oraz ciepłej wody;
13) poboru oczyszczania i dystrybucji wody.
§ 11. Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 12. Organami Zakładu są:
1) Dyrektor, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy;
2) Rada Społeczna.
§ 13. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
2. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie
zarządzeń.
4. Dyrektor kieruje Zakładem i wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, kierowników
jednostek i komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
§ 14. 1. Zastępca dyrektora koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek i komórek
organizacyjnych Zakładu w zakresie należącym do jego obowiązków. Podlega bezpośrednio dyrektorowi
Zakładu
i wyłącznie od niego otrzymuje polecenia służbowe.
2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności
podporządkowanych im bezpośrednio komórek organizacyjnych.
3. Naczelna Pielęgniarka Zakładu organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę średniego
i niższego personelu.
§ 15. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym Powiatu Radzyńskiego;
2) doradczym Dyrektora.
2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład osobowy określa Ustawa.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania
nowego składu osobowego Rady Społecznej.
4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w każdym czasie, wskutek
wystąpienia następujących okoliczności:
1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej;
2) nienależytego wykonywania obowiązków;
3) wykonywania działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność
konkurencyjną wobec Zakładu;
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4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
5) zaistnienia przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające zasiadanie
w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia w Zakładzie;
6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
7) innych ważnych powodów, uniemożliwiających dalsze zajmowanie stanowiska w Radzie Społecznej.
6. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu podmiotu
tworzącego.
§ 16. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą zakłady lecznicze:
1) Zakład Leczniczy „Szpital”
2) Zakład Leczniczy „Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna”
3) Zakład Leczniczy „Podstawowa Opieka Zdrowotna”.
§ 17. 1. Strukturę organizacyjną SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, zadania jednostek i komórek Zakładu,
określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zakładu.
2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie
lub statucie SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim określają regulamin organizacyjny, regulaminy, procedury
i instrukcje.
Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w szczególności w ustawie oraz przepisach
o rachunkowości.
§ 19. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
§ 20. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, w tym plan inwestycyjny ustalany przez
Dyrektora.
§ 21. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, określonej w niniejszym statucie;
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy;
7) z odsetek od lokat;
8) z działalności określonej w § 7 ust. 2 statutu.
§ 22. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu jest zatwierdzane przez podmiot tworzący na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy oraz
innych aktów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

