
  

Załącznik   

do uchwały nr CCCXXXI/5802/2022 

Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 20 stycznia 2022 r  

  

UCHWAŁA NR ........./............/2022 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia ...................... 2022 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 42 

ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 

1773 i 2120) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:  

 § 1. W uchwale Nr XLV/680/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 

2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. 

Stefana  

Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2152, z 2017 r. poz. 2329 oraz z 2020 r.  poz. 1633)  

– w załączniku, 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 2021 r. poz. 711,  

2120 i 1773), zwanej dalej „ustawą”;”; 2) 

w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

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

na:  

1) sprzedaży, najmie i dzierżawie mienia Zakładu;  

2) obrocie detalicznym produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, kosmetykami i 

artykułami toaletowymi;  

3) uczestnictwie w prowadzeniu badań klinicznych;   

4) uczestnictwie w prowadzeniu badań naukowych lub badawczo-rozwojowych;  

5) świadczeniu usług:   

a) transportowych i parkingowych,  

b) sterylizacji i dezynfekcji,  

c) edukacyjno-szkoleniowych i doradczych,  

d) kserograficznych,  

e) w zakresie utylizacji odpadów,  

f) hotelowych,  

g) gastronomicznych,  

h) naprawy i konserwacji sprzętu i urządzeń,  

i) wodociągowo-kanalizacyjnych;  

j) pralniczych;  

6) wytwarzaniu i zaopatrywaniu w parę wodną i gorącą wodę;  

7) wydawaniu opinii lekarskich na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów 

ścigania przestępstw, służb więziennych, celnych, instytucji ubezpieczeniowych i innych 

instytucji.”;  

3) § 5 otrzymuje brzmienie:  



„1. Zakład prowadzi następujące zakłady lecznicze w rozumieniu ustawy:  

1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny — dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;  

2) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna — dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;  

3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – dla realizacji świadczeń stacjonarnych i całodobowych 

innych niż szpitalne.  

2. Zakład udziela następujących świadczeń zdrowotnych:  

1) leczenie stacjonarne;  

2) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne;  

3) pomoc doraźna i medycyna ratunkowa;  

4) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze;   

5) rehabilitacja lecznicza;  

6) diagnostyka laboratoryjna;  

7) diagnostyka obrazowa;  

8) programy zdrowotne;  

9) podstawowa opieka zdrowotna.”;  

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W skład Zakładu wchodzą komórki organizacyjne:  

1) oddziały szpitalne;  

2) poradnie specjalistyczne i poradnie podstawowej opieki zdrowotnej;  

3) zakłady i pracownie diagnostyczne;  

4) ośrodki rehabilitacyjne;  

5) izby przyjęć;  

6) szpitalny oddział ratunkowy;  

7) zakłady opiekuńczo-lecznicze;  

8) bloki operacyjne; 9) sterylizatornie;  

10) apteka szpitalna;  

11) bank krwi;  

12) komórki techniczno-administracyjne; 13) samodzielne stanowiska pracy.”.  

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.  

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego.   
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