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UCHWAŁA NR XIX/208/2013
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza
Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z
2013 r.
poz.
595 z późn.
zm.),
art. 42 ust. 4 ustawy
z dnia
15 kwietnia
2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217)uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XVII/184/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Sanatorium Rehabilitacyjnemu dla Dzieci im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Kazimierz Mielnicki
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Załącznik
do Uchwały Nr XIX/208/2013
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 25 września 2013 roku

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO
IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1,
zwane dalej „Podmiotem leczniczym” jest podmiotem działalności leczniczej niebędącym przedsiębiorcą,
którego podmiotem tworzącym jest Powiat Zamojski.
§2
1.
2.

Siedzibą Podmiotu leczniczego jest miasto Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród.
Obszar działania Podmiotu leczniczego obejmuje teren całego kraju.
§3

Podmiot leczniczy o nazwie Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1, używa nazwy skróconej „Sanatorium – Krasnobród”.
§4
Podmiot leczniczy działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217)
2) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012, poz. 651 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r.
poz. 159 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Nr poz. 330 z późn. zm.),
7) innych przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą,
8) niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Podmiotu leczniczego
§5
1.

2.

Celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Do zadań Podmiotu leczniczego należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju i w zakresie ustalonym w Statucie i na zasadach
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uregulowanych w ustawie i przepisach odrębnych, dla dzieci od 3 roku życia i dla dorosłych,
udział w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny,
Podmiot leczniczy poza świadczeniami zdrowotnymi może prowadzić inną działalność gospodarczą
w zakresie:
a) działalności hotelarskiej,
b) działalności gastronomicznej,
c) działalności transportowej,
d) działalności usługowej; pranie i czyszczenie,
e) jazdy konne,
f) działalności rekreacyjnej; wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) innych form kształcenia; pozaszkolne formy edukacji,
h) sprzedaży detalicznej żywności i napojów,
i) sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych,
j) sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych,
k) wydobywanie torfu.
prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w punkcie 3) nie może ograniczać realizacji
świadczeń zdrowotnych,
gospodarowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz posiadanymi środkami zgodnie z ustawą
oraz przepisami odrębnymi,
współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, administracją rządową, samorządami
terytorialnymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi.
ROZDZIAŁ III
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń
§6

1. Rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych:
1) leczenie uzdrowiskowe w zakresie:
a) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci,
b) uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych,
c) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci,
d) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,
e) uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci,
f) uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium,
g) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych,
2) rehabilitacja lecznicza w zakresie:
a) rehabilitacja ambulatoryjna dzieci,
b) rehabilitacja ambulatoryjna dorosłych.
2. Zakres świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe:
1) choroby ortopedyczno – urazowe,
2) choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń
neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym,
3) choroby reumatologiczne,
4) choroby górnych dróg oddechowych,
5) choroby dolnych dróg oddechowych,
6) otyłość.
3. Zakres świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza obejmuje świadczenia określone w ust. 2
oraz inne wynikające z procesu leczenia.
4. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje podstawowe i szczegółowe dziedziny medycyny:
1) podstawowe dziedziny medycyny:
a) neurologia,
b) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
c) otorynolaryngologia,
d) pediatria,
e) rehabilitacja medyczna,
2) szczegółowe dziedziny medycyny:
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a) balneologia i medycyna fizykalna,
b) choroby płuc,
c) endokrynologia,
d) neurologia dziecięca,
e) neuropatologia.
f) otorynolaryngologia dziecięca,
g) reumatologia
5. Podmiot leczniczy wykonuje świadczenia zdrowotne w szczególności związane z:
1) promocją zdrowia i profilaktyką,
2) poradą lekarską,
3) leczeniem uzdrowiskowym,
4) rehabilitacją medyczną,
5) diagnostyką medyczną,
6) opieką pielęgnacyjną.
6. Do zadań Podmiotu leczniczego należy leczenie uzdrowiskowe osób w zakresie ustalonym w Statucie,
u których wystąpiły choroby zawodowe.
ROZDZIAŁ IV
Organy i struktura organizacyjna
§7
1. Organami Podmiotu leczniczego są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Przewodniczący – Starosta Zamojski lub osoba przez niego wyznaczona,
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
b) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
d) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Zamościu, w liczbie 9 osób.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach a także z przyczyn losowych.
5. W przypadku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Członek Rady Społecznej powinien
poinformować Przewodniczącego Rady Społecznej, w formie pisemnej o przyczynach nieobecności.
§8
1. Struktura organizacyjna:
1) Przychodnia Uzdrowiskowa,
2) Sanatorium Uzdrowiskowe
a) Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci,
b) Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dorosłych,
c) Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej dla dorosłych,
d) Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla dzieci pod opieką dorosłych.
3) Szpital Uzdrowiskowy
Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci,
4) Zakład Przyrodoleczniczy,
5) Zakład Rehabilitacji.
2. Komórki organizacyjne:
1) Dział Ekonomiczny,
2) Dział Administracyjno – Gospodarczy.
3. Stanowiska pracy:
1) Główny Księgowy,
2) Przełożona Pielęgniarek,
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Kierownik Rehabilitacji,
ds. Pracowniczych,
ds. Promocji i Zamówień Publicznych,
Radca Prawny,
ds. Inwestycyjno – Technicznych,
ds. BHP i P/POŻ,
Kapelan.
§9

1.
2.
3.

4.
5.

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Podmiocie leczniczym określa
Regulamin Organizacyjny.
Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w ust.1, nie mogą naruszać praw pacjenta
określonych i wynikających z przepisów ustawy oraz z przepisów odrębnych.
Organizację i zadania poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, w tym
zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi strukturami, dla zapewnienia
sprawności funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem leczniczym, administracyjnym
i gospodarczym określa Regulamin Organizacyjny.
Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor w formie zarządzenia.
Strukturę organizacyjną Podmiotu leczniczego przedstawia załącznik do Statutu.
ROZDZIAŁ V
Zarządzanie
§ 10

1.
2.
3.

4.

Odpowiedzialność za zarządzanie Podmiotem leczniczym ponosi Dyrektor.
Dyrektor kieruje Podmiotem leczniczym, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników.
Dyrektor kieruje Podmiotem leczniczym przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Przełożonej Pielęgniarek,
3) Głównego Księgowego.
Szczegółowe zadania i obowiązki w zakresie zarządzania Podmiotem leczniczym ustala Dyrektor
w Regulaminie Organizacyjnym.
ROZDZIAŁ VI
Forma gospodarki finansowej
§ 11

1.
2.
3.
4.

Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest podmiotem sektora finansów publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora w formie zarządzenia.
Dyrektor przedkłada plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, Zarządowi
Powiatu w Zamościu.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 12

Zmiany Statutu wymagają formy przyjętej w ustawie o działalności leczniczej.

Oddział dla dzieci

Szpital Uzdrowiskowy

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla
dzieci pod opieką dorosłych

Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji
sanatoryjnej dla dorosłych

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla
dorosłych

Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny dla
dzieci

Sanatorium Uzdrowiskowe

Przełożona Pielęgniarek

indywidualnych

Gabinet ćwiczeń
Gabinet ćwiczeń grupowych

indywidualnych

Gabinet ćwiczeń

Pracownia kinezyterapii dla dzieci

Pracownia krioterapii dla dzieci

Gabinet termoterapii

Gabinet światłolecznictwa

Gabinet fluidoterapii

Gabinet magnetoterapii

Gabinet laseroterapii

Pracownia fizykoterapii dla dzieci

Dział fizjoterapii

Zakład Rehabilitacji

Kierownik Rehabilitacji

Dział Ekonomiczny

Główny Księgowy

Gabinet inhalacji

Pracownia
balneoterapii

Pracownia masażu
leczniczego

Pracownia hydroterapii

Pracownie dla Dorosłych

Gabinet inhalacji

Pracownia
balneoterapii

Pracownia masażu
leczniczego

Pracownia hydroterapii

Pracownie dla Dzieci

Zakład Przyrodoleczniczy

Lekarz ze
specjalizacją z
zakresu balneologii

Dział Administracyjno Gospodarczy

Stanowisko Kapelana

Stanowisko ds. Inwestycyjno Technicznych

Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.

Stanowisko Radcy Prawnego

Stanowisko ds. Promocji i
Zamówień Publicznych

Stanowisko ds. Pracowniczych
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Pracownia kinezyterapii dla
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Pracownia krioterapii dla

Gabinet termoterapii

Gabinet światłolecznictwa

Gabinet fluidoterapii

Gabinet magnetoterapii

Gabinet laseroterapii

dorosłych

Pracownia fizykoterapii dla

Gabinet rehabilitacyjny dla
dorosłych

Gabinet rehabilitacyjny dla
dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Przychodnia Uzdrowiskowa

Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa

Dyrektor Zakładu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO
IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE

Załącznik
do Statutu SP Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Uchwała Nr XIX/208/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 września 2013 roku
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