
UCHWAŁA NR VII/118/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie 

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. 

zm.), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu nadanym uchwałą Nr XLVII/803/17 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w spawie nadania 

Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 

Kępińskiego w Jarosławiu zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

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

zm.); 

 

2) w § 3 pkt 1  otrzymuje brzmienie:  

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2190 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”; 

 

3) w  § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, 

nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością: 



 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach 
posiadanych specjalności, w tym świadczeń szpitalnych; 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym 
wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne w celu 
rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego; 

3) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia; 
4) uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych 
osób, w tym ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności staży 
podyplomowych  
i specjalizacyjnych; 

5) realizacja zadań z zakresu obserwacji sądowo – psychiatrycznej; 
6) opiniodawstwo sądowo – psychiatryczne; 
7) realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej; 
8) realizacja zadań w zakresie ochrony mienia i ochrony informacji niejawnych;” 

 
4) Załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do 

niniejszej uchwały; 
5) Załącznik Nr 2 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 

niniejszej uchwały; 
6) Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do 

niniejszej uchwały; 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


