
 

 

Uzasadnienie 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie, wydana na podstawie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, stanowi 

akt prawa miejscowego, co powoduje konieczność ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji. Przedmiotowy projekt 

został skonsultowany z: 

1) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

2) Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego; 

3) Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego; 

4) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o związkach zawodowych: 

➢ Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie, 

➢ Radą OPZZ Województwa Lubelskiego, 

➢ Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. 

Dodatkowo o prowadzonych konsultacjach poinformowano: 

1) Radę Społeczną Szpitala – jako organ opiniodawczy podmiotu tworzącego; 

2) zakładowe organizacje związkowe działające w Szpitalu – zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy  

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

W wyznaczonym terminie konsultacji organizacje pozarządowe oraz pozostałe 

podmioty nie zgłosiły uwag bądź pozytywnie zaopiniowały konsultowany projekt uchwały. 

W przedkładanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie dokonano 

następujących zmian: 

1- Zaktualizowano podstawę prawną ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, przytoczoną w § 1 Statutu; 

2- Dokonano zmian w § 4 ust. 2 Statutu poprzez rozszerzenie prowadzonej przez Szpital 

wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż lecznicza – o następujące zakresy: 

− uczestnictwo w prowadzeniu badań naukowych lub badawczo-rozwojowych, 

− świadczenie usług edukacyjno-szkoleniowych i doradczych, 

− świadczenie usług gastronomicznych, 

− świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu i urządzeń, 

− świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

− świadczenie usług pralniczych; 

3- Dokonano zmian w § 5 Statutu poprzez dodanie kolejnego prowadzonego przez Szpital 

zakładu leczniczego – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – dla realizacji świadczeń 

stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne oraz poszerzenie rodzajów udzielanych 

świadczeń zdrowotnych o świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; 

4- Dokonano zmian w § 9 ust.1 Statutu w zakresie dostosowania komórek organizacyjnych 

wchodzących w skład struktury organizacyjnej Szpitala do aktualnego stanu faktycznego 
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poprzez zmianę nazwy komórek administracyjnych na komórki techniczno-administracyjne 

oraz wyszczególnienie nowych komórek: 

− zakładów opiekuńczo – leczniczych oraz 

− banku krwi. 

  Przedmiotowe zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Lublinie, polegające na rozszerzeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 

wyodrębnionej pozamedycznej działalności Szpitala, z wyjątkiem usług pralniczych, dotyczą  

zakresów aktualnie realizowanych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 

Jana Bożego w Lublinie. Wprowadzenie proponowanych zmian ma na celu kontynuację 

udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach oraz zadań, jakie obecnie są 

realizowane  w obu podmiotach leczniczych, przygotowujących się do połączenia. 

Natomiast poszerzenie wykazu pozamedycznej działalności Szpitala o usługi pralnicze 

związane jest z planowanym utworzeniem nowoczesnej pralni, która będzie realizować usługi 

pralnicze także dla innych podmiotów leczniczych z regionu. 


