
UCHWAŁA NR XXIII/152/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 25 września 2020 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym 
załącznik 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 (t.j. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 roku poz. 4727) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 Statutu zmienia się treść pkt.1, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 
„ 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.)”; 

2) zmienia się treść § 5 Statutu, który po zmianach otrzymuje brzmienie: " § 5. Zakład zobowiązany jest udzielić 
świadczeń zdrowotnych każdej osobie znajdującej się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.„; 

3) zmienia się treść § 6 Statutu, który po zmianach otrzymuje brzmienie:„ § 6.1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej prowadzi działalność leczniczą w następujących zakładach 
leczniczych: 

1) Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

2) Zespół Poradni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

2. Szczegółowy wykaz komórek i jednostek organizacyjnych zakładów leczniczych, o których mowa 
w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do Statutu.”; 

4) zmienia się treść § 8 Statutu, który po zmianach otrzymuje brzmienie: "§ 8. Celem Zakładu jest prowadzenie 
działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia."; 

5) w § 10 Statutu: 

a) w pkt 1 zmienia się treść litery d, która po zmianach otrzymuje brzmienie: 
„ d) udzielanie świadczeń pielęgnacyjno- opiekuńczych i edukacyjnych;” 

b) w pkt 2 zmienia się treść litery c, która po zmianach otrzymuje brzmienie: „c) udzielanie świadczeń 
pielęgnacyjno- opiekuńczych i edukacyjnych;” 

c) w pkt 3 zmienia się treść litery b, która po zmianach otrzymuje brzmienie: „b) udzielanie świadczeń 
pielęgnacyjno- opiekuńczych i edukacyjnych;” 

d) skreśla się pkt 4, a dotychczasowy pkt „5” staje się pkt „4”,i dotychczasowy pkt „6” staje się pkt „5”; 

6) zmienia się treść § 13 Statutu, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Zadania i organizację wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin 
Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.”;; 

7) zmienia się treść § 15 Statutu, który po zmianach otrzymuje brzmienie: „§ 15. Dyrektora Zakładu ustanawia 
podmiot tworzący nawiązując z nim stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy 
o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.”; 

8) w § 18 Statutu zmienia się treść ust. 11, który po zmianach otrzymuje brzmienie: „11. W posiedzeniach Rady 
Społecznej uczestniczy dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy oraz przedstawiciele organizacji 
związkowych działających w Zakładzie. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem 
doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.”; 
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9) Zmienia się treść Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 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 do uchwały Nr XXIII/152/2020 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 25 września 2020 r. 

                                                                               Załącznik nr 1  

                                                                               do Statutu Samodzielnego Publicznego 

                                                                               Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                                                               w Rawie Mazowieckiej 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

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

I.   Administracja: 

1) Zarząd: 

a) Dyrektor Zakładu, 

b) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 

c) Naczelna Pielęgniarka, 

d) Główny księgowy; 

2) Sekretariat; 

3) Dział Kadr i Płac; 

4) Dział Ekonomiczno – Finansowy; 

5) Samodzielne stanowiska: 

a) Inspektor ochrony danych osobowych, 

b) Inspektor ds. obronności, BHP i ppoż, 

c) Specjalista ds. rozliczeń z NFZ, 

d) Specjalista ds. rozwoju i inwestycji, 

e) Specjalista ds. zamówień publicznych, 

f) Radca prawny, 

g) Informatyk; 

6) Dział Gospodarczy: 

a) Sekcja sprzątania, 

b) Warsztat; 

7) Kapelan; 

II.  Zakład leczniczy- Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 

1. Szpital: 

1) Izba przyjęć; 

2) Oddział chirurgii ogólnej; 

3) Oddział pediatryczny; 

4) Oddział chorób wewnętrznych; 

5) Oddział położniczo – ginekologiczno – noworodkowy; 
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6) Oddział gruźlicy i chorób płuc; 

7) Blok Operacyjny; 

8) Dział anestezjologii; 

9) Dział farmacji szpitalnej; 

10) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziału chirurgii ogólnej; 

11) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oddziału położniczo–ginekologiczno– noworodkowego. 

III.  Zakład leczniczy- Zespół Poradni Szpitala Św. Ducha w Rawie  Mazowieckiej  

1. Przychodnia ulica Niepodległości: 

1) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ); 

2) Poradnia pediatryczna; 

3) Gabinet pielęgniarki środowiskowej; 

4) Gabinet położnej środowiskowej; 

5) Punkt szczepień; 

6) Gabinet zabiegowy poradni POZ; 

7) Pracownia EKG poradni POZ; 

8) Gabinety medycyny szkolnej (szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz 

z adresami znajduje się w regulaminie organizacyjnym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej); 

9) Poradnia medycyny pracy; 

10) Poradnia neurologiczna; 

11) Poradnia okulistyczna dla dorosłych; 

12) Poradnia okulistyczna dla dzieci; 

13) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznych; 

14) Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień. 

2. Przychodnia ulica Warszawska: 

1) Poradnia ortopedyczna; 

2) Poradnia gruźlicy i chorób płuc; 

3) Poradnia onkologiczna; 

4) Poradnia położniczo-ginekologiczna; 

5) Poradnia chirurgiczna; 

6) Poradnia urologiczna; 

7) Poradnia alergologiczna dla dorosłych; 

8) Poradnia alergologiczna dla dzieci; 

9) Poradnia gastroenterologiczna; 

10) Poradnia kardiologiczna; 

11) Poradnia diabetologiczna; 

12) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna; 

13) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc; 

14) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni zabiegowych i onkologicznej; 

15) Gabinet zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej; 

Id: 554A0845-1EED-4219-8785-1BA2D433BBD8. Podpisany Strona 2



16) Pracownia fizjoterapii; 

17) Zespół transportu sanitarnego; 

18) Gabinet dietetyczny; 

19) Świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze w domu pacjenta. 

3. Diagnostyka ul. Warszawska: 

1) Laboratorium analityczne centralne; 

2) Bank Krwi; 

3) Pracownia tomografii komputerowej; 

4) Pracownia RTG; 

5) Pracownia USG; 

6) Pracownia EKG; 

7) Pracownia gastroskopii; 

8) Pracownia kolonoskopii; 

9) Pracownia bronchoskopii.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej statut podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza
w nim zmiany.

W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożyła wniosek
o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej w zakresie zapisów ogólnych oraz struktury organizacyjnej Zakładu polegające na:

1) wpisaniu do statutu nowych komórek organizacyjnych w związku z  planowanym rozszerzeniem
działalności leczniczej o usługi w zakresie: gastroenterologii, diabetologii, kardiologii, dietetyki oraz świadczeń
pielęgnacyjno -opiekuńczych w domu chorego;

2) doprecyzowaniu nazw niektórych komórek organizacyjnych dostosowując ich nazwy do zakresu
świadczonych usług oraz umiejscowienia w strukturze organizacyjnej Zakładu. Zmieniono nazwę:

a) Dział farmacji na Dział farmacji szpitalnej,

b) Gabinet zabiegowy na Gabinet zabiegowy poradni POZ,

c)  Pracownia EKG na Pracownia EKG poradni POZ,

d) Poradna odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień na Poradnię leczenia uzależnień
i współuzależnień,

e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ortopedycznej i onkologicznej na Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy poradni zabiegowych i onkologicznej ponieważ w gabinecie tym świadczone są również usługi
pacjentom leczonym w  poradni chirurgicznej,

f) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni alergologicznych na Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni
położniczo-ginekologicznej z uwagi na zmianę przeznaczenia gabinetu,

g) zakładu leczniczego Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej na Zespół

Poradni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej;

3) dostosowaniu wykazu stanowisk administracyjnych do istniejącego stanu zatrudnienia
i organizacji pracy.

4) wykreśleniu ratownictwa medycznego, ponieważ SPZOZ nie świadczy usług w tym zakresie;

6) zmianie zapisów niektórych paragrafów dostosowując ich treść do obowiązujących przepisów prawa.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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