
UCHWAŁA NR XVII/123/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200, poz. 
1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 
173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Dz. 
U. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 676, z 2011 r. Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz.887, Nr 217 
poz.1281) )oraz art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, Nr 
149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039, Nr 185 poz.1092)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XI/ 58/ 99 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

2) uchwała Nr XXXIII/ 191/ 2001 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

3) uchwała Nr XLII / 259/ 2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

4) uchwała Nr X/ 76/ 2003 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

5) uchwała Nr XVI/ 98/ 2003 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 grudnia 2003 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

6) uchwała Nr XIX/ 121/ 2004 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

7) uchwała Nr XXIV / 163/2004 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 listopada 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

8) uchwała Nr XXVIII / 181/2005 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 lutego 2005 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

9) uchwała Nr V / 40/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

10) uchwała Nr IX/ 62/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

11) uchwała Nr XII / 76/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 
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12) uchwała Nr XVI / 103/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 marca 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

13) uchwała Nr XXX / 161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

14) uchwała Nr XXXI / 170/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 czerwca 2009 r. 
w sprawie zmiany Nr XXX / 161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 
2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej; 

15) uchwała Nr XXXIX / 215/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 r. 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

16) uchwała Nr V / 44/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

17) uchwała Nr VI / 54/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

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

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2012 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

Statut 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest podmiotem leczniczym 
z ponad 600 letnią tradycją, która przekazywana przez lata wszystkim pracownikom wytworzyła w ich 
świadomości nieustanną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i jego rodzinie. 

Pragniemy na każdym kroku i o każdej porze dbać o zdrowie wszystkich naszych pacjentów zapewniając 
Im stałą, na wysokim poziomie opiekę medyczną oraz stwarzając poczucie przyjacielskiej, rodzinnej atmosfery. 

Doskonalone przez cały okres pracy zawodowej wysokie kwalifikacje personelu pozwalają przywracać 
i utrzymywać naszych podopiecznych w sprawności fizycznej, psychicznej, zapewnić Im realizację 
w społeczeństwie oraz otaczać Ich troskliwą, indywidualną opieką. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwany dalej „Zakładem” jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej udziela świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na 
podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, a także innym 
osobom i podmiotom za odpłatnością. 

3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Rawski. 

§ 2. Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm); 

2) niniejszego statutu; 

3) innych obowiązujących przepisów prawnych. 

§ 3. Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 4. Siedziba Zakładu mieści się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14. 

§ 5. 1. Obszar działania obejmuje Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności powiat rawski i skierniewicki. 

2. Zakres terytorialny świadczeń zdrowotnych udzielanych nieodpłatnie osobom uprawnionym zostanie 
szczegółowo ustalony z dysponentami środków publicznych w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

3. Zakład może wykonywać świadczenia zdrowotne odpłatnie na rzecz osób nie objętych umowami, o których 
mowa w ust.2. 

4. Zakład zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia. 

§ 6. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność medyczną w niżej 
wymienionych jednostkach organizacyjnych Zakładu: 

1) Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

2) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8; 
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2. Szczegółowy wykaz jednostek i komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność lecznicza 
Zakładu określa załącznik nr 1 do Statutu. 

§ 7. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie nie ograniczającym realizacji celów 

do jakich zosta powołany. W szczególności Zakład może prowadzić działalność dodatkową polegającą na 
najmie lokali podmiotom gospodarczym, usługach parkingowych, usługach hotelowych. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

§ 8. Celem Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu kompleksowych świadczeń 

zdrowotnych i promocji zdrowia: 

1) dla ludności zamieszkałej w rejonie działania Narodowego Funduszu Zdrowia, z którymi Zakład posiada 
zawarte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych; 

2) w przypadkach nagłych i stanach zagrożenia życia, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 

3) innym świadczeniobiorcom w oparciu o zawarte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

§ 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 i stacjonarnego; 

3) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej; 

4) rehabilitacji leczniczej; 

5) diagnostyki; 

6) medycyny pracy. 

§ 10. Do zadań Zakładu należy w szczególności: 

1) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poz): 

a) udzielanie świadczeń zapobiegawczych, 

b) udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych, 

c) prowadzenia 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) udzielania świadczeń pielęgnacyjno-edukacyjnych; 

3) w zakresie stacjonarnej specjalistycznej opieki zdrowotnej: 

a) udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom wymagającym całodobowych lub całodziennych 

świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo 
i ginekologia, chirurgia, 

gruźlica i choroby płuc, 

b) udzielanie świadczeń pielęgnacyjno-edukacyjnych, 

c) zapewnienie pacjentom dalszego leczenia w odpowiedniej placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej; 
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4) w zakresie ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej: 

a) udzielanie i organizowanie bezzwłocznych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, 
nagłego 

zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, 

b) 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, 

c) organizowanie, koordynowanie oraz udzielanie doraźnej pomocy w akcjach ratowniczych; 

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

§ 11. W celu wykonywania zadań Zakład współdziała z: 

1) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej; 

2) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi; 

3) innymi zakładami opieki zdrowotnej; 

4) organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

grupami samopomocowymi tworzonymi w celu udzielania pomocy osobom chorym lub promocji 
zdrowia, 

Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi; 

5) pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi; 

6) samorządami zawodów medycznych i organizacjami związkowymi działającymi przy Samodzielnym 
Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

7) Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Zakładu 

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1 do Statutu. 

§ 13. Zadania i organizację wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych określają regulaminy 

organizacyjne zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu. 

Rozdział 4.
Organy Zakładu 

§ 14. Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Społeczna. 

§ 15. Dyrektora Zakładu ustanawia podmiot tworzący zawierając z nim umowę o pracę lub umowę 
cywilnoprawną. 

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

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników i wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy. 
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3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Zakładu. 

4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych 
czynności prawnych w imieniu Zakładu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania. 

5. Dyrektor obowiązany jest spełniać wymagania kwalifikacyjne określone obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku, gdy Dyrektor Zakładu nie jest lekarzem to stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa 
obsadzane jest w drodze konkursu. 

§ 17. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 
w ramach struktury ustala Dyrektor Zakładu w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu. 

§ 18. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna: 

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organów Powiatu Rawskiego oraz organem 
doradczym Dyrektora Zakładu. 

3. Radę społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Rawskiego. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Zarząd Powiatu. 

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

6. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej. 

7. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) śmierci; 

2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej. 

8. Rada Społeczna składa się z 11 członków. 

9. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) Jako przewodniczący – Starosta Powiatu Rawskiego, lub osoba przez niego wskazana; 

2) Jako członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego 1 osoba, 

b) przedstawiciel miasta Rawy Mazowieckiej 3 osoby, 

c) przedstawiciel miasta i gminy Biała Rawska 1 osoba, 

d) przedstawiciel gminy Rawa Mazowiecka 1 osoba, 

e) przedstawiciel gminy Cielądz 1 osoba, 

f) przedstawiciel gminy Regnów 1 osoba, 

g) przedstawiciel gminy Sadkowice 1 osoba, 

h) przedstawiciel Rady Powiatu 1 osoba. 

10. Przedstawiciele organów wymienionych w ust. 9 lit. b - h są wybierani odpowiednio przez radę miasta, radę 
miasta i gminy, radę gminy, radę powiatu. 

11. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczą Dyrektor, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 
Naczelna Pielęgniarka, Główny Księgowy oraz przedstawiciele organizacji związkowych Zakładu. 

12. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych. 

§ 19. 1. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawienie organom Powiatu Rawskiego wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności SPZOZ, 

c) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu, 
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d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu, 

e) regulaminu organizacyjnego; 

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 
SPZOZ, 

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym statucie. 

2. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu, innych niż 

wymienione w ust. 1. 

§ 20. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu 
Rawskiego. 

§ 21. 1. Spory między Dyrektorem Zakładu, a Radą Społeczną rozstrzygać będzie komisja składająca się 
z pięciu członków. 

2. Każda z zainteresowanych stron, o których mowa w ust. 1 wyznacza po dwóch członków. 

3. Piątego członka komisji, który pełnić będzie funkcję przewodniczącego zespołu orzekającego-wyznacza 
Zarząd Powiatu Rawskiego. 

4. Po rozpatrzeniu sporu komisja wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem. 

5. Strona niezadowolona z orzeczenia komisji ma prawo przedstawić sprawę Zarządowi Powiatu Rawskiego, 
który ostatecznie rozstrzygnie spór. 

Rozdział 5.
Zarządzanie Zakładem 

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

1) zastępcy dyrektora; 

2) naczelnej pielęgniarki; 

3) kierowników lub ordynatorów oddziałów ; 

4) kierowników działów, sekcji; 

5) osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy a także sekretariatu Zakładu wykonującego prace 

kancelaryjno - biurowe i pomocnicze. 

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

3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika lub ordynatora oddziału 
i naczelnej 

pielęgniarki określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, (Dz.U. 2012 poz. 182). 

4. Dyrektor podejmuje decyzję o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
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5. Dyrektor zawiera umowy z dysponentami środków na wykonanie świadczeń medycznych, tj. 
w szczególności: 

1) z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

2) z innymi dysponentami środków publicznych; 

3) z organem założycielskim; 

4) z firmami ubezpieczeniowymi; 

5) z pracodawcami; 

6) z innymi zakładami opieki zdrowotnej. 

6. Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawcze z zakresu działania Zakładu. 

7. W czasie nieobecności dyrektora Zakładu funkcję dyrektora pełni zastępca dyrektora lub wyznaczony przez 

dyrektora pracownik. 

Rozdział 6.
Mienie Zakładu 

§ 23. Mienie Zakładu obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

§ 24. Wartość majątku określa fundusz założycielski i fundusz Zakładu. 

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa 

§ 25. Zakład jako SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, o której mowa 
w § 2 ust. 1 oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. 

§ 26. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez dyrektora 
i zaopiniowanego przez Radę Społeczną. 

2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości, która nie przekracza jednorocznej kwoty środków 
przekazywanych przez dysponenta środków publicznych. 

3. Jeżeli wysokość pożyczki lub kredytu jest wyższa od określonej w ust. 2 wymagana jest zgoda organu 
tworzącego. 

§ 27. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy 

o działalności leczniczej oraz na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

§ 28. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

§ 29. 1. Zakład sporządza bilans na koniec roku obrachunkowego i ustala wynik finansowy. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

§ 30. W związku z prowadzoną działalnością statutową Zakład podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej. 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe 

§ 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
o działalności leczniczej i wydane na jej podstawie akty wykonawcze a także inne obowiązujące przepisy prawa. 

§ 32. Dla zapewnienia jednolitego oznaczenia akt ustala się dla zakładu symbol – „SPZOZ”, zaś dla komórek 
organizacyjnych stosuje się symbolikę komórek zgodnie z numeracją zawartą w załączniku nr 1 do Statutu. 

§ 33. Statut wchodzi w życie z dniem jego nadania przez podmiot tworzący. 

§ 34. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc poprzednio obowiązujący Statut SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej, tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 
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Załącznik nr 1 do Statutu 
Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rawie Mazowieckiej 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

W skład Zakładu wchodzą: 

I. Dział Opieki Zdrowotnej: 

1. Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14: 

1) izba Przyjęć; 

2) ewakuacyjna Izba Przyjęć; 

3) oddziały: 

a) chirurgiczny, 

b) pediatryczny, 

c) chorób wewnętrznych, 

d) położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, 

e) gruźlicy i chorób płuc; 

4) blok operacyjny; 

5) dział anestezjologii; 

6) Laboratorium analityczne – centralne: 

a) bank krwi; 

7) pracownie: rtg, usg, ekg, kolonoskopii, gastroskopii, histopatologii, spirometrii, bronchoskopii, alergologii; 

8) gabinet fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej; 

9) poradnia gruźlicy i chorób płuc. 

2. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8 

z następującymi poradniami, gabinetami i pracowniami: 

1) poradnia ogólna; 

2) poradnia pediatryczna; 

3) poradnia ortopedyczna 

4) poradnia okulistyczna dla dorosłych; 

5) poradnia okulistyczna dla dzieci; 

6) poradnia onkologiczna; 

7) poradnia medycyny pracy; 

8) poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień; 

9) pracownia rtg; 

10) pracownia ekg; 

11) gabinet pielęgniarki środowiskowej; 

12) gabinet położnej środowiskowej; 

13) punkt szczepień; 

14) gabinet zabiegowy; 
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15) gabinet medycyny szkolnej(szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz 
z adresami znajduje się w regulaminie organizacyjnym SPZOZ w Rawie Maz.); 

16) zespół transportu sanitarnego. 

II. Dział Ratownictwa Medycznego: 

1) Zespół Ratownictwa Medycznego: 

a) zespół wyjazdowy specjalistyczny, 

b) zespół wyjazdowy podstawowy – Rawa Mazowiecka, 

c) zespół wyjazdowy podstawowy – Biała Rawska, 

d) zespół wyjazdowy podstawowy - Głuchów. 

III. Apteka Zakładowa. 

IV. Dział administracyjny. 

V. Dział ekonomiczno-finansowy. 

VI. Dział Statystyki i Organizacji Usług Medycznych. 

VII. Dział Kadr. 

VIII. Samodzielne stanowisko ds. BHP. 

IX. Samodzielne stanowisko ds. ochrony p/pożarowej. 

X. Samodzielne stanowisko ds. obronności. 

XI. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej. 

XII. Pielęgniarka Naczelna. 

XIII. Pełnomocnik ds. Systemu Jakości. 

XIV. Samodzielne stanowisko ds. Organizacji. 

XV. Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych. 

XVI. Samodzielne stanowisko ds. archiwizacji. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot 
tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 
Potrzeba nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej wynika z konieczności dostosowania Statutu do zapisów ustawy o działalności leczniczej. 
Zgodnie z art. 204 ust.2 ustawy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych 
przepisów (tj. ustawy o zoz), z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej tj. z 1 lipca 2011r. stały 
się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy powinien dostosować statut 
do jej przepisów i dokonać zgłoszenia do rejestru. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej złożył wniosek o nadanie statutu w brzmienia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
Przedłożony statut uwzględnia zapisy zawarte w obowiązującym Statucie Zakładu, a także nowe zapisy 
wynikające z dostosowania statutu do prowadzonej działalności i nowych przepisów. Statut został 
przygotowany z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 42 ust.2 i 3 ustawy o której mowa. 
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