
Załącznik  
do uchwały Nr CI/2111/2019 

Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

 

UCHWAŁA Nr ........................................../2020 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia............................... 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z art. 42 ust. 

4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190,  

z późn. zm.1) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża 

Jana Pawła II w Zamościu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/682/2014 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II  

w Zamościu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2192 oraz z 2017 r. poz. 2330), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakład prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza, 

polegającą na: 

1) sprzedaży, najmie i dzierżawie mienia Zakładu; 

2) działalności gastronomicznej i szkoleniowej; 

3) zbieraniu odpadów niebezpiecznych; 

4) sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności i napojów oraz sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów 

piśmiennych;  

5) uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych; 

6) świadczeniu usług: 

a) transportowych i parkingowych, 

b) sterylizacji i dezynfekcji, 

c) w zakresie gromadzenia odpadów, 

d)  hotelowych; 

7) wytwarzaniu i zaopatrywaniu w parę wodną oraz gorącą i zimną wodę; 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219 

oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331. 
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8) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów 

ścigania przestępstw, służb więziennych, celnych, instytucji ubezpieczeniowych  

i innych instytucji.”. 

3) w § 8 ust. 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu: 

    „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)  w § 8 ust. 4 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: 

„7) wniosku Zakładu, gdy w Zakładzie przestała obowiązywać umowa udostępnienia  

jednostki organizacyjnej na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy.”; 

5) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 

23 – 24 ustawy i nieuregulowane w niniejszym Statucie, określa Regulamin 

Organizacyjny ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną 

Zakładu.”. 

 

 § 2. Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1, otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

 

 


