Załącznik do uchwały Nr ………..
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ……….. 2020 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WOJEWÓDZKIEGO
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
W RADECZNICY

I.

Postanowienia ogólne

§ 1.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, zwany dalej
„Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i
2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878 oraz. z 2019 r. poz. 730 i 1690);
3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);
4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
poz. 852, 1655 i 1818);
5) innych przepisów obowiązującego prawa;
6) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Radecznica.
II.

Cele i zadania

§ 3.
Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
2) promocji zdrowia.
§ 4.
1. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie
lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień od alkoholu;
2) prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;
3) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
4) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.
2. Zakład prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą
na:
1) najmie i dzierżawie nieruchomości i lokali oraz maszyn i urządzeń budowlanych;
2) świadczeniu usług:
a) gastronomicznych,
b) wodociągowo – kanalizacyjnych,
c) grzewczych;
3) prowadzeniu pozaszkolnych form edukacji;
4) transporcie pasażerskim;
5) przechowywaniu zwłok.
§ 5.
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1. Zakład prowadzi następujące zakłady lecznicze w rozumieniu ustawy:
1) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy – Szpital –
dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne szpitalne;
2) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy – Opieka
Medyczna – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych: stacjonarna opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień.
III.

Organy i struktura organizacyjna
§ 6.

Organami Zakładu są:
1) Kierownik Zakładu, zwany dalej „dyrektorem”;
2) Rada Społeczna.
§ 7.
1. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.
§ 8.
1. Zakres zadań i kompetencji Rady Społecznej, zwanej dalej „Radą”, działającej
w Zakładzie, reguluje ustawa.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. W skład Rady wchodzi:
1) przewodniczący – Marszałek Województwa Lubelskiego lub osoba przez niego
wyznaczona;
2) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
3) członkowie Rady wybrani przez Sejmik Województwa Lubelskiego w liczbie trzech;
4) przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w przypadku, gdy w Zakładzie jest
jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy.
4. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności przez trzy kolejne posiedzenia Rady;
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;
6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
7) wniosku Zakładu, gdy w Zakładzie przestała obowiązywać umowa udostępnienia
jednostki organizacyjnej na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy.
§ 9.
1. W skład Zakładu wchodzą komórki organizacyjne:
1) izba przyjęć;
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2) oddziały szpitalne;
3) dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej;
4) zakłady opiekuńczo – lecznicze;
5) pracownie;
6) poradnia zdrowia psychicznego;
7) laboratorium;
8) dział farmacji;
9) komórki administracyjno – techniczne;
10) samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 23
– 24 ustawy o działalności leczniczej i nieuregulowane w niniejszym Statucie, określa
Regulamin Organizacyjny, ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę
Społeczną Zakładu.
IV. Gospodarka finansowa
§ 10.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
§ 11.
Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych
oraz z wyodrębnionej działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 Statutu.

w

ustawie

V. Postanowienia końcowe
§ 12.
Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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