
UCHWAŁA NR XXXI/211/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595, poz. 645) w związku z art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( Dz 
U. z 2013 roku poz. 217) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej zmienionego: Uchwałą Nr XX/148/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr XXI/152/2012 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr XXII/160/2012 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr XXIII/169/2013 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2012 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr 
XXV/177/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
oraz Uchwałą Nr XXVII/190/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 lipca 2013 roku 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: ” 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym 
działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 roku poz. 217).”; 

2) w § 2 pkt 1 Statutu otrzymuje brzmienie:"1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej                     
(Dz.U. z 2013 roku poz.217);"; 

3) § 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Siedziba Zakładu mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Niepodległości 8.”; 

4) § 6 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi 
działalność leczniczą w przedsiębiorstwie Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej. 

2. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa o którym mowa w ust.1 określa załącznik 
nr 1 do Statutu.”; 

5) w § 8 Statutu wpisuje się w miejsce zwrotu „kompleksowych” zwrot „ambulatoryjnych”; 

6) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie: „ § 9. Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących  zasady ich wykonywania z zakresu: 

1) podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanej w formie lecznictwa ambulatoryjnego; 

3) diagnostyki."; 

7) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 10. Do zadań Zakładu należy w szczególności: 

1) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poz): 
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a) udzielanie świadczeń zapobiegawczych, 

b) udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych, 

c) prowadzenie czynnego poradnictwa, 

d) udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-edukacyjnych;

2) w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej: 

a) udzielanie uzupełniających świadczeń zapobiegawczych, 

b) udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w poszczególnych 
specjalnościach, 

c) udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-edukacyjnych;

3) udzielanie w uzasadnionych okolicznościach świadczeń przewozowych, środkami transportu sanitarnego,          
chorym i pracownikom medycznym oraz na rzecz Zakładu w razie konieczności natychmiastowego przewozu         
środków leczniczych, sprzętu i aparatury medycznej; 

4) Zakład może prowadzić działalność oświatową w zakresie medycznym, której celem jest doskonalenie         
zawodowe, kształcenie i dokształcanie pracowników oraz innych osób nie zatrudnionych w Zakładzie."; 

8) w § 11 pkt 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „3) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;”; 

9) w § 18 Statutu: 

a) w ust. 2 wpisuje się w miejsce zwrotu "organów Powiatu Rawskiego„  zwrot "podmiotu tworzącego", 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „ 11. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczą dyrektor, z-ca         
dyrektora, główny księgowy przedstawiciele organizacji związkowych Zakładu oraz przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych.”;

10) w § 19 w ust.1 Statutu: 

a) w pkt. 1 wpisuje się w miejsce zwrotu „ organom Powiatu Rawskiego" zwrot "podmiotowi tworzącemu" 
oraz            skreśla się lit. e, 

b) w pkt. 2 dodaje się lit. e i lit. f w brzmieniu: „e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia 
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, f) regulaminu organizacyjnego;”;

11) § 22 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu przy pomocy: 

1) zastępcy dyrektora; 

2) głównego księgowego.

2. Szczegółowy zakres zadań osób, o których mowa w ust. 1 określają nadane przez dyrektora  zakresy             
czynności. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady  Społecznej. 

4. Dyrektor zawiera umowy z dysponentami środków na wykonanie świadczeń zdrowotnych tj. 
w szczególności: 

1) z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

2) z innymi dysponentami środków publicznych; 

3) z podmiotem tworzącym; 

4) z firmami ubezpieczeniowymi; 

5) z pracodawcami; 

6) z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

5. Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawcze z zakresu działania Zakładu. 
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6. Dyrektora Zakładu, w czasie jego nieobecności, zastępuje zastępca dyrektora lub inny wyznaczony 
przez           dyrektora pracownik."; 

12) § 25 Statutu otrzymuje brzmienie: „§ 25. Zakład, jako SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 
w oparciu o inne obowiązujące 
w tym zakresie przepisy prawa.”; 

13) w § 26 ust 3 Statutu wpisuje się w miejsce zwrotu „organu tworzącego” zwrot „podmiotu tworzącego”;

14) § 32 Statutu otrzymuje brzmienie: „ § 32. Dla zapewnienia jednolitego oznaczenia akt ustala się dla Zakładu 
symbol „SPZOZ”, zaś dla komórek organizacyjnych stosuje się symbole komórek określone w Regulaminie 
organizacyjnym Zakładu.”; 

15) zmienia się Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej zgodnie z brzmieniem Załączników Nr 1i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/211/2013 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wchodzą:

1.  Zarząd 

1) Dyrektor Zakładu; 

2) Z-ca Dyrektora; 

3) Główny Księgowy.

2. Administracja i obsługa 

1) sekretariat/rejestracja; 

2) samodzielne stanowisko ds. rozliczeń z NFZ; 

3) obsługa. 

3. Przedsiębiorstwo Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej, Rawa 
Mazowiecka, ul. Niepodległości 8 w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) poradnia pediatryczna; 

3) gabinet pielęgniarki środowiskowej; 

4) gabinet położnej środowiskowej; 

5) punkt szczepień; 

6) gabinet zabiegowy; 

7) zespół transportu sanitarnego; 

8) gabinet medycyny szkolnej(szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z adresami znajduje się 
w Regulaminie organizacyjnym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.); 

9) poradnia medycyny pracy; 

10) pracownia ekg. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/211/2013 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

Schemat struktury funkcjonalnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący
oraz wprowadza zmiany do statutu. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył
wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej. W wyniku wprowadzonych zmian następuje ograniczenie działalności SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej do świadczenia usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.
Działalność lecznicza w rodzaju lecznictwo stacjonarne szpitalne, ambulatoryjna opieki specjalistyczna oraz
ratownictwo medycznego, które aktualnie świadczy SPZOZ zostaną przekazane do realizacji podmiotowi
leczniczemu AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Podmiot ten będzie świadczył
powyższe usługi na bazie wydzierżawionych na okres 30 lat, od SPZOZ w Rawie Mazowieckiej,
nieruchomościach, sprzęcie i aparaturze medycznej oraz przejętych na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy
pracowników Zakładu.

Firma AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. wyłoniona została w pisemnym przetargu ograniczonym
ogłoszonym i przeprowadzonym przez Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Powyższa Firma jest
podmiotem leczniczym, w rozumieniu art. 4, pkt 1, ust.1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Lubelskiego.
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