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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zmianami), statut podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. W § 16 zał. nr 1 do uchwały Nr 551/XXXVIII/2013 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013r. ustalono, że zmiany statutu następują w trybie właściwym 

do jego uchwalenia.  

Proponowane zmiany:  

1) dostosowują statut do unormowań ustawy z 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, 

2) aktualizują dane o siedzibie podmiotu leczniczego. 

 

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 960) zastępuje używaną uprzednio nazwę „przedsiębiorstwo” pojęciem 

„zakład leczniczy” i w ten sposób określa zespół składników majątkowych, za pomocą którego 

podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Z dniem wejścia w życie 

ustawy przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych stały się zakładami leczniczymi podmiotów 

leczniczych (art. 40 ustawy zmieniającej). Równocześnie, w art. 35 pkt 2, ustawa zobowiązuje 

podmioty tworzące do dostosowania (w terminie do dnia 31 grudnia 2017r.) statutów podmiotów 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami do wprowadzonej zmiany (art. 2 ust 1 pkt 14 ustawy o 

działalności leczniczej). Konsekwencją cytowanych przepisów jest proponowane nadanie statutu 

Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. 

Jana Pawła II w Rybniku. 

 

Zmiana w zakresie wskazania w statucie siedziby podmiotu leczniczego jest konsekwencją 

uchwały Rady Miasta Nr 504/XXXII/2017 z 16.03.2017r. w sprawie: zmiany nazwy drogi publicznej 

z „Władysława Hibnera” na „ks. Henryka Jośki”.  

 

Ponadto, mając na uwadze konsekwencje art. 16 ustawy z 29 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami), w 

przywołanych w treści §1 Statutu aktach prawnych stanowiących podstawę działania Ośrodka 

pominięto dane o ich publikacji. Zmiana w tym zakresie ma charakter wyłącznie redakcyjny. 

 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dostosowania swojej 

działalności oraz statutu do przepisów ustawy o działalność leczniczej oraz do wskazania w treści 

statutu aktualnej siedziby (adresu) prowadzonej działalności, a także do dokonania stosownych 

zgłoszeń do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

  

Termin wejścia w życie projektowanej uchwały określony został analogicznie, jak w uchwale 

Rady Miasta Nr 504/XXXII/2017. 

 


