
-projekt- 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1392  
z poźn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanym uchwalą Nr XXIX/552/13 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu 
Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej zmienionym uchwałą Nr XVI/291/15 z dnia 30 listopada 
2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 7otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 
pacjenta lub  przebiegu leczenia polegającą na: 

 

1) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego; 
2) sterylizacji sprzętu medycznego; 
3) świadczeniu odpłatnie usług medycznych na rzecz innych podmiotów leczniczych; 
4) przeprowadzaniu w imieniu podmiotów leczniczych wspólnych przetargów na 

zasadach grupy zakupowej, na podstawie oddzielnie zawartych umów;  
5) usługach informatycznych; 
6) naprawach sprzętu medycznego; 
7) sprzątaniu; 
8) usługach pralniczych; 
9) usług w zakresie ochrony; 
10) udzielaniu pożyczek; 
11) prowadzeniu apteki ogólnodostępnej; 
12) sprzedaży wyrobów medycznych; 
13) prowadzeniu działalności gastronomicznej i handlowo-usługowej; 
14) prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej; 
15) prowadzeniu działalności usługowej w zakresie transportu; 
16) prowadzeniu działalności usługowej w zakresie odpłatnego zakwaterowania; 



17) organizacji szkoleń, kongresów, targów, wystaw, 
 

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej 
promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na 
ten cel innym jednostkom”. 

 
 

      § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Statutu Obwodu 

Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 

  Realizując  założenia  współpracy  wszystkich  podmiotów  leczniczych  nadzorowanych  przez 

samorząd województwa,  a  także umożliwienie  takiej współpracy  z  innymi podmiotami  leczniczymi 

działającymi w województwie podkarpackim  zachodzi konieczność  zwiększenia  zakresu działalności 

Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie. 

  Wprowadzone zmiany przyniosą bezpośrednio m.in. niżej wymienione korzyści dla Obwodu, 

pozostałych podmiotów leczniczych, jak również samorządu województwa w postaci: 

‐  zwiększenie  przychodów  OLK  poprzez  szeroki  zakres  dodatkowych  usług  niemedycznych 

świadczonych na zewnątrz, 

‐ możliwość  kreowania  spójnej polityki  świadczenia odpłatnych usług medycznych na  rzecz  innych 

podmiotów  leczniczych  i  zwiększenie  tym  samym  konkurencyjności  wobec  niepublicznych 

podmiotów leczniczych (NZOZ‐y), 

‐ uzyskanie oszczędności przez wszystkie podmioty  lecznicze poprzez realizację wspólnych zakupów 

grupowych prowadzonych przez OLK, 

‐  skuteczną  realizację  zadań  z  zakresu  promocji  zdrowia  (będącymi  zadaniami  samorządu 

województwa wynikającymi z ustawy). 

  Rozszerzenie  działalności  Obwodu  Lecznictwa  Kolejowego  w  Rzeszowie  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zgodne z zapisem art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, który stanowi, że Statut może przewidywać prowadzenie określonej, 

wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.  

Mając na uwadze powyższe uchwała jest w pełni uzasadniona.  

 

 


