
z dnia 3olistopada 2016 r. j\ff U4Z'V1

tv sprarrie nadania sraruru t"r*ro*T,1,::l]Jili;:tspecjalistl.cznemu ZaktadoJ dpi"r.i

Na podstar'r'ie art. 42 usl 4 ustarvy z dnia 15 krvietnia 201 | r.( tj. Dz u. z 2016 r.poz. 1638 ) oraz arr. t2 pkr rl 
'srawy 

z dnia 30 sierpnia
poliatouym ( tj. Dz. lJ. z 2O t 6 r. poz gl 4 z pitin. m.t.)

Rada Porviatu Lgborskiego ucbr.r,ala, co nastgpuje:

$r.
Nadaje sip statut Samodzielnemu Publicznemu Specjatistyczremu Z"skladorvi opieki Zdrorvotne-;rv Lgborku. rv brzmieniu stanowi4cym zal4czniknr | , u"h*ujv.

s2.
Trar'.i Vl/3g/2015 Rady porviatu Lgborskiego

s, sprarvie dnolitego uchwaty nr XVII/130/2012 Rady po
kwietniia 2 nadania statutu Samodzielnemu publiczlremu
Opieki lZdrorvofnej w Lgborku"

$J.
wyl<onanie uchwaty powierza sig Zarzqdo*'i pos,iatu Lgborskiego.

$4.
Uchuala rvchodzi rr'Zycie pcr up!;'wie 14 dni o<! dnia ogloszenia cv Dzienniku t-lrzgdonl,rn wo..!en,6dz{rva

Pomorslciego.

dzialalnoici leczniczej
l99l r. o samorzadzie
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Zalqcztik nr I do Uchrvattrr Nr XXVilI/l 65/12016

Rady Powiatu Lgborskiego

z dnia 30listopada 2016 r.

Sitatut Samodzielnego Publiunego Specjalish'czncgo Zakladuopieki Zdroryotnej rv Lqborku.

Rozdzial l.
Posfanowienia ogdlne

sl.
sarnodzielny Publiczny opieki Zdrowotnej tem recznicryrn

niebgd4pym przedsigbiorc% samodzietnego pub zdrorvotnei.

u4 $2'

l)R
2)z
3)s
4) R ! r elnego Publicznego Specjalistyczrego Zaklada Opieki

Zdrorvotnej w Lgborku"
5)
6) rorvotnej wl-gborku'

Specjatrisffcznego Zakladu Opieki

7) ul;tarva o dziatalno$ci teszniczei
(\). Dz. r-tr - z 2A16 r. WL ! 63S).

- ustanvg z dnra 15 kwietnia 20Il c o dzialalnofci leczniczer

$3.
PodmiotEm hvorz4cym ZaMad 

"!est 
porviaf Lgborski.

$4.
Siedzib4 Zakladu jest miasto L$ork.

Rozdzial2.
Celeizallaln.iaZnkladu

$s,
poprawy stanu zdrors'ia fludno,$si popr-zs
rchabifitacyjnej, propago*ralde zachowafi

zawody medyc. e araz stde @noszanie.lako$ci

$6.
Zakl:ad organiarje i udziela Swidczeff zdrosvotnych obejmu.ipych dziaiania stuzqcw zachorvanfiu,

ratotl"aniu' przyrvracaniu lub popranvie zdrosvia oraz irure dzialania m*ty-^r nynika.lqoe z prtresu treczenia"
ustawy ct dzialalno$ci Xeczniczej lub przqpisdw odrghnych reguluj4cych ru*Uy ichrvykiny,wnnla

t. *1;^-", wnrdzaju:
r)
2)

medyozraych czyrumsci raftnd<onn5zcfo
n o Pa6stwo$1"$/m R.afowuricfuoie fu{edycznymr

-.3- -ir^klnd moZe prowadzid dzianalno66 iruq'eiz dzialanno$d lwzn'a, rv zakresie:
I ) dzialalnosci szkolamiowo - edn*acy.frme_i,

2" iladaniem Zrlkladw jest w5okonyrvanie
w rozunrieniu pr"zepisorv ustar,vy z dnta E ssrrzesnia 2006
( tj- DztJ. 22013 E'. Fnz. V5"// znmr.\
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2l dzialalnoSci rvydawniczej,
3) proradnichva,
4) uslug transportorvych i parkingorvycll
5) usluggastronomiczrych,

9] u"tog kosmet5rcznych i higienicznych,
7) usfugpralniczych,

9) sterylizacji sprzgtu i rvyrobdw medycznych,
9) uslug handlouych,
l0) zhierania, magazynowania i
I l) zlbywania, rvydzierzawiania, 6rv majqtku trwalego,
12) przechowania zwlok oraz prrygotorvania avlok do pochowania.
l3)'n 6rv.4. zadawa wfiEzane z ptzsbami obronnymipafshv: shnacb nadzr_tyczajnych,

Rozdzial3.
Organy i struktura organizacyj nt Zaklzila

Organami Zakladu s4:
l) DyrektorZakladu"
2) Rada Spoleczna.

r" $e'

2' J"ot}ffi tunkc.fonowani a zaktadu i ponosi
odpo*vi

3' Stosrmek i4nje Zatz$ Powiatu na podstarvie powolania lub smowy
0 prdcg nlbo zawi

$ 10.
Dyrektor Zaklada iw$ pzrlo2onym praco-cvnikdrv Zaklidla oraz dokonuje *"obec nich czy;1;1o,s€i

nr spnawach z zalrs:gsttt pfiNva pracy.

$ ll-
Dyr*torZakladu jednoosobonro sklada osrviadczenia woli w irnieniu Zakkadw-

Dyrektor a regularnin organ y dofycz4cespoaobu i udzielania ustarlvie
o dzidalno$ci twzuliezei lub $, stahrcie.

$ t3.
I . Il-aklad wrykonuje dzialalncxid lwzniv4w nastqpuj4aych zak{adach letniuzych:[) Sz4rital,

2) Amlbulatoryjna Opieka Zdronootna-
2.
3.
zaN $rch zahladdrv leczniczych okre,$la

$ 14.t. I ".
dondvzy 

inic-fujqcyrn i opindodawczym grodnriotu hvorz4cego oft\z organem

s8.

D0 zdaft Rdy Spoleczne-i nakufr:
l) Prz oninii wa) enwlWl

h) nxriqzanych z przeksdalcenism lub xikxvidaciq. rpzszmzemimm lub

m0$rej aparatuly 1 sprzg&r

ograniczeniamr dzialalnoscl"
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Zakladu,

ilnoprawnej z Dyrektorem Zakhadu.

opinii w sprarvach:
980'

, w tym planu inrvestycyjnego,

6w rvnoszonych pzez pacjentlw, z tvyl4czeniern sprarv

tania dzialalnof ci lecmiczej ;
e o dzialalno5ci leczniczej.

tryb pracy i podejmorvania uchrval okre$la regulam"m
dmiot tnorz4cy.

l. $ ls'

Z. oraznvolujejej pieru'szeposiedzenie podmiot trvsrz4ry"

l) j bzprzezniegosyznaczona,2)j

od dnia porvotania. Rada Spoleczna pelni sr*,o-!e
ady Spolecznej.

ze skladu Rady Spolecznej przed uplys"un kadencji rv

zatrudnienia rv podmiocie rryrkonuj4qym dzialalnoSd

fl pcdjgcla zatrudnienia w Zakladzie,

5) prawomocnego skazania na kalg pozbawienia svolnosci lub pra*"omocnego zastosowania srodka karnego
_. wpostaci pozbawienia pran,publicznych,
6) re;rygnacji z ezlonkoshea.

Rozdzial4.
Cospodarka finansowa

$ 16.
Tnklad prowadzony jest rv formie saurodzielnego"publicznego zakradu opieki zdrorvotnej, na zasadachokreSlonych tv ustarvie o dziatalnawi xdnivzej, p6tryrvaj4cego z pos;aoanyctr i$rpdk6wi uzyskin'anych p'rzrychod6w koszty dzialalnosci i zobowiaziriia.'

s 17.

l' ,laklad prorvadzi rachunkorvo56 na zasadach okre$lonych w odrgbnych przepisach.
?. I'odstawQ gospodarki finansowej Zakladu-!esf .oczoy plun nnansorvy onq*r;a"y przychodyi kosay.
3- Plan frnansowy Zakla a rryiniu-ie Rada Spoleczna
! Iloczne sprawozdani" .r'uvfikacji sprarvdzaj4cej jego rzetelnn$6i pnalvidlowosd.
5.
6. frnansolvego Z:lkladw okre$laj4 odrphne plzep$y-

Zaklada ania frnansorcnego Zak*adu dokonuje Dyrdton

7 ' Chganem zntxrierdzai4cyrll tuczne sprarvozdnnie, frnansowre Zaklarlu jest Zarz1tJpow"iafir,

rttE 7 +6 Asalt -FtFs 74BA&9o@
tfioEr 3



Rozdzial5.
postanowien ia kof corve

s lE.w sprawach nizuregulorvanych niniejszym llarutem maj4 zastosowanie ogdlnie oborviqzrjqce przepisypmwa rv zakrcsie dotyczqcym frrnkcjonowani a Zakladu.
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Zatr4cznik do Statutu
Samodzielnego publicznego
Specjalistycznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Leborku

Wykaz z,a}JadavE lecnicry ch Z-akladtt
i jednostek organtzaqgnych tych zaktad6w Ler:zniczyrch

IA. ZAklad
LeEnieU

Jefunstku. org anizncgjna Adres

I Sqpital Szpitat 84-3OO Lebork
ul. Juliana
Wegr;z.vnos'jicza lB

Pracownie diagnosfirczne i
zabiegowe

84-3OO Lebod<
uI. Juliana
Weprzrenossir-zq 12

2 Ambulatoryjna
Opieka
Zdtawotna

Poradnie spej alist5rcae 8+300 Lebork
ul. Juliana
Wegrzvnouticza 13

Pozostala dzialalnosd
nned5rcaa

84-3OO I+bork
ul. Julialra
W'ggrzlrnogoicz.a t3

Kato$rnictwo medyczne 84-3OO t€bo*
ul. Juliana
Wggrz-vn0'$ricza 13

Poradnie przyrszprtdne 8z+-30O Lcbork
ul. Juliana
Wegrq'n;owicz-a 13

Podstawwa opieka zdrowotna E4-300 Lebork
ul. Juliana
Wggr'4rnowicza 13
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