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STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W  PARCZEWIE
(  TEKST JEDNOLITY )

Parczew, dn. 25 maja 2009r.



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zwany dalej 
„Zakładem” jest samodzielnym, publicznym i samofinansującym się zakładem 
opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną.

2. Zakład  nosi  nazwę:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 
w Parczewie

§ 2

Organem założycielskim Zakładu jest Powiat Parczewski.

§ 3

Zakład działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.2007 

nr 14, poz 89 z późn. zm.)
2. Ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 

finansowanych  ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008r.  Nr 164 
poz. 1027, z późn. zm.) 

3. Zarządzenia  Wojewody  Bialskopodlaskiego  nr  16  z  dnia  2  marca  1998  w 
sprawie  przekształcenia  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  w 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

4. Innych  przepisów  dotyczących  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej. 

5. Niniejszego Statutu.
§ 4

 
Siedzibą Zakładu jest miasto Parczew.

§ 5

1. Obszar działania zakładu obejmuje teren całego kraju, a w szczególności obwód 
profilaktyczno–leczniczy  ludności zamieszkałej na terenie:
a. miasta i gminy Parczew
b. gminy Dębowa Kłoda
c. gminy Jabłoń
d. gminy Milanów
e. gminy Podedwórze



f. gminy Siemień
g. gminy Sosnowica.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie może udzielać 
świadczeń  zdrowotnych  obywatelom  Rzeczypospolitej  Polskiej 
i cudzoziemcom.

Rozdział II

Cel i zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

§ 6

Celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie jest 
zapewnienie  kompleksowych  świadczeń   medycznych  w  zakresie  promocji, 
profilaktyki, zachowania, poprawy i przywracania zdrowia podopiecznych.
Wymienione  cele  SP  ZOZ  Parczew  realizuje  na  bazie  posiadanych  zasobów 
kadrowych, lokalowych i finansowych poprzez współpracę z:

a. innymi zakładami opieki zdrowotnej,
b. placówkami klinicznymi.
c. organizacjami społecznymi,
d. samorządami zawodów medycznych,
e. administracją rządową i samorządową.
f. innymi podmiotami obrotu cywilnoprawnego

§ 7

Do zadań Zakładu należy w szczególności :
1. udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  specjalistycznej  stacjonarnej 

i ambulatoryjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:
1) hospitalizację  osób  wymagających  całodobowych,  całodziennych  lub 

jednodniowych świadczeń medycznych.
2) udzielanie  ambulatoryjnej  pomocy  doraźnej  w  zakresie  wypadków, 

urazów,  nagłego  zachorowania  lub  innego  nagłego  pogorszenia  stanu 
zdrowia

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych z zagrożeniem 
zdrowia lub życia.

4) udzielanie świadczeń  w zakresie rehabilitacji usprawniającej 
5) udzielanie  świadczeń  medycznej  opieki  domowej  tzw.  hospitalizacji 

domowej  w  zakresie  psychiatrii,  interny,  pediatrii  i  chirurgii  a  także 
pielęgnacji chorych i opieki nad niepełnosprawnymi,

6) świadczenie usług w zakresie medycyny pracy,



7) prowadzenie działalności diagnostycznej
8) świadczenie płatnych usług związanych z ochroną zdrowia na podstawie 

umów zawartych z zainteresowanymi podmiotami ,
9) możliwość  świadczenia  usług  transportu  sanitarnego  w  tym  doraźnej 

pomocy lekarskiej.
2. podejmowanie działań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną,
3. prowadzenie  spraw  osobowych  i  socjalnych  pracowników,  działalności 

administracyjno – ekonomicznej oraz obsługi technicznej szpitala,
4. wykonywanie  zadań  związanych  z  obronnością  wynikających  z  zapisów 

rozporządzenia  RM  z  dnia  18.05.2004r.w  sprawie  warunków  i  sposobu 
przygotowania  oraz  wykorzystywania  publicznej  i  niepublicznej  służby 
zdrowia  na  potrzeby  ochronne  państwa  oraz  właścicieli  organów  w  tych 
sprawach ( Dz. U. Nr 143, poz.1515)

5. wykonywanie  zadań  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  oraz 
ochrona przeciwpożarową,

6. uczestniczenie  w  prowadzeniu  badań  naukowych  i  prac  badawczo  – 
rozwojowych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania 
zawodu medycznego lub wykonujących  zawód medyczny w tym podnoszenie 
kwalifikacji  pracowników  przez  organizowanie  szkoleń  i  innych  form 
dokształcania,

7. wykonywanie  zadań  zleconych  przez  organy  administracji  rządowej 
i samorządowej.

§ 8

Udzielanie  świadczeń zdrowotnych obejmuje:
1.  Ogólne badanie i poradę lekarską,
2.  Badanie i poradę lekarzy specjalistów,
3.  Leczenie  doraźne, ambulatoryjne i stacjonarne,
4.  Badanie i terapię psychologiczną,
5.  Opiekę  nad kobietą  ciężarną,  porodem i  połogiem oraz  nad noworodkiem, 

z możliwością prowadzenia „Szkoły Rodzenia”
6.  Możliwość szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,
7.  Badania analityczno-diagnostyczne,
8.  Pielęgnację chorych,
9.  Pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
10. Możliwość świadczenia medycznej opieki domowej,
11. Orzekanie  i  opiniowanie  o stanie  zdrowia  z  możliwością  utworzenia  łóżek 

konsultacyjnych dla firm ubezpieczeniowych,
12. Obdukcje lekarskie.
13. Możliwość świadczenia płatnych zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie nie 

zakontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia . 



Rozdział III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 9

1. Zakład  udziela  świadczeń  zdrowotnych  wymienionych  w   art.  3  ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności obejmują one:
1) badanie i poradę lekarską,
2) leczenie,
3) badanie i terapię psychologiczną,
4) rehabilitację leczniczą,
5) opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
6) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
7) wykonywanie medycznych badań diagnostycznych,
8) pielęgnację chorych,
9) pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
10) opiekę paliatywną,
11) orzekanie o stanie zdrowia,
12) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej.

2. Zakład  może  udzielać  świadczeń  zdrowotnych  wymienionych  w statucie  na 
rzecz  osób  określonych  w  umowach  zawartych  z  Narodowym  Funduszem 
Zdrowia,  podmiotami  gospodarczymi  oraz  instytucjami  dysponującymi 
środkami na opiekę zdrowotną.

3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie :
- innym  osobom  uprawnionym  do  bezpłatnych  świadczeń   z  tytułu 

ubezpieczenia społecznego,
- osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń,
- obywatelom innych państw na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

umowach  międzynarodowych,  na  warunkach  zawartych  w  umowie 
z jednostką dysponującą środkami na opiekę zdrowotną.

4. Zakład udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych, jeżeli z obowiązujących 
przepisów  prawa  wynika,  że  świadczenie  te  bez  względu  na  uprawnienia 
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są bezpłatne.

5. Zakład  jest  zobowiązany  do  tworzenia  i  utrzymywania  specjalistycznych 
rezerw  służby  zdrowia  oraz  gospodarowania  tymi  rezerwami  na  zasadach 
określonych  w uchwale  nr  168 Rady  Ministrów z  dnia  11  grudnia  1989 w 
sprawie  zasad  tworzenia  rezerw  państwowych  i  gospodarowania  tymi 
rezerwami (MP nr 41, poz 329 z póź. zm.)



6. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą mająca na celu wspomaganie 
działalności  statutowej,  na  zasadach  i  w  granicach  określonych  odrębnymi 
przepisami, polegającej między innymi na:
1) Wynajmowanie  powierzchni  Szpitala  na  cele  związane  z  potrzebami 

bytowymi pracowników i pacjentów,
2) wynajmowanie, wydzierżawienie części parkingu, powierzchni dachowej, 
     innych powierzchni Szpitala, itp.
3) świadczeniu usług medycznych, innych usług,
4) obrocie  detalicznym  produktami  leczniczymi,  wyrobami  medycznymi, 

kosmetykami i artykułami toaletowymi,
5) prowadzeniu innej działalności.

§ 10

Osobie, która zgłasza się do Zakładu i potrzebuje natychmiastowego udzielenia 
świadczeń  zdrowotnych  ze  względu  na  zagrożenie  życia  lub  zdrowia,  żadne 
okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

Rozdział IV

Zarządzanie Zakładem

§ 11

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który samodzielnie 
podejmuje  decyzje  dotyczące  funkcjonowania  zakładu  i  ponosi  za  nie 
odpowiedzialność.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 12

Z Dyrektorem Zakładu organ założycielski nawiązuje stosunek pracy na podstawie 
powołania, lub umowy o pracę albo zawiera umowę cywilno-prawną o zarządzanie 
Zakładem.

§ 13

Do zakresu obowiązków Dyrektora Zakładu należy w szczególności :
1. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością  Zakładu,
2. opracowanie  planów  finansowych  i  inwestycyjnych  Zakładu  oraz 

przedstawianie ich do opinii Rady Społecznej.



3. organizowanie  pracy  Zakładu  oraz  zapewnienie  pracownikom odpowiednich 
warunków pracy.

4. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania Zakładem, w tym w 
sprawach  wynikających  ze  stosunku  pracy  w  odniesieniu  do  pracowników 
Zakładu oraz nadzór nad dyscypliną pracy.

5. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadr.
6. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku 

ekonomicznego.
7. opracowanie  szczegółowego  regulaminu  organizacyjnego  Zakładu  oraz 

wnioskowanie zmian.
8. ustalenie  regulaminu  porządkowego  Zakładu  z  uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów.
9. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
10.uzgadnianie harmonogramów pracy.
11.wykonywanie  zadań  orzecznictwa  lekarskiego  w  zakresie  przewidzianym 

odrębnymi przepisami.
12.terminowe zawiadamianie organów inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób 

zakaźnych stwierdzonych w Zakładzie oraz podejmowanie działań dotyczących 
zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnych.

13.działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
14.całościowa  merytoryczna  analiza  i  ocena  kosztów  działalności  Zakładu,  ze 

szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności podstawowej.
15.nadzór nad gospodarką lekami.
16.analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę.
17.nadzór  nad  utrzymaniem  urządzeń,  sprzętu   i  aparatury  medycznej, 

zajmowanych pomieszczeń  w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

18.współpraca  z  organami  samorządów zawodowych  ,  związków zawodowych 
i organizacji społecznych.

19.inne zadania zlecone przez organ, który utworzył Zakład.

§ 14

1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
2) Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Marketingu.
3) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
4) Głównego Księgowego.
5) Kierowników komórek organizacyjnych.



2.  Zastępca  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  zatrudniony  jest  przez  Dyrektora  na 
podstawie  umowy  o  pracę  po  uprzednim  wyłonieniu  przez  komisję 
konkursową w składzie:
1) przedstawiciel  właściwej  ze  względu  na  siedzibę  zakładu  Okręgowej 

Rady Lekarskiej.
2) przedstawiciel  właściwej  ze  względu  na  siedzibę  zakładu  Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych.
3) kierownik  zakładu  lub  wyznaczony  przez  niego  przedstawiciel 

posiadający wykształcenie wyższe medyczne.
4) przedstawiciel  organizacji  związkowych  funkcjonujących  w  zakładzie, 

wybrany przez związki zawodowe działające w SP ZOZ Parczew.
5) przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Parczewie wybrany przez 

Radę Społeczną.
6) przedstawiciel  organu  założycielskiego  wybrany  przez  Zarząd  Powiatu 

w Parczewie
7) członek  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  oraz  Spraw 

Socjalnych Rady Powiatu w Parczewie wybrany przez Komisję Zdrowia.

3. Zastępca  Dyrektora  ds.  Zarządzania  i  Marketingu   zatrudniony  jest  przez 
Dyrektora  SP ZOZ  Parczew  na  podstawie  umowy  o  pracę  po  uprzednim 
wyłonieniu przez Komisję Konkursową  w składzie:

1) kierownik  zakładu  lub  wyznaczony  przez  niego  przedstawiciel 
posiadający wykształcenie wyższe medyczne

2) przedstawiciel  organizacji  związkowych  funkcjonujących  w  zakładzie 
wybrany przez związki zawodowe działające przy SPZOZ Parczew

3) przedstawiciel Rady Społecznej przy SPZOZ w Parczewie wybrany przez 
Radę Społeczną 

4) przedstawiciel  organu  założycielskiego  wybrany  przez  Zarząd  Powiatu 
w Parczewie

5) członek  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  oraz  Spraw 
Socjalnych  Rady  Powiatu  Parczewskiego  wybrany  przez  Komisję 
Zdrowia

 
4.  Zastępca  Dyrektora  ds.  Pielęgniarstwa  zatrudniony  jest  przez  Dyrektora 

SP ZOZ w Parczewie  na podstawie umowy o pracę po uprzednim wyłonieniu 
przez komisję konkursową w składzie:
1) przedstawiciel  właściwej  na  siedzibę  Zakładu  Okręgowej  Rady 

Pielęgniarek i Położnych.
2) przedstawiciel  właściwej  ze  względu  na  siedzibę  zakładu  Okręgowej 

Rady Lekarskiej.
3) kierownik  zakładu  lub  wyznaczony  przez  niego  przedstawiciel 

posiadający wykształcenie wyższe medyczne.



4) przedstawiciel  organizacji  związkowych  funkcjonujących  w  zakładzie, 
wybrany przez związki zawodowe działające w SP ZOZ Parczew.

5) przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ w Parczewie wybrany przez 
Radę Społeczną.

6) przedstawiciel  organu  założycielskiego  wybrany  przez  Zarząd  Powiatu 
w Parczewie.

7) członek  Komisji  Ochrony  Zdrowia,  Pomocy  Społecznej  oraz  Spraw 
Socjalnych Rady Powiatu wybrany przez Komisję Zdrowia.

5. Komisja  Konkursowa  uchwala  regulamin  swojej  działalności  oraz  określa 
szczegółowe  zasady  przeprowadzania  postępowania  konkursowego,  którego 
celem jest wybranie kandydatów na stanowiska Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, 
Z-cy  Dyrektora  ds.  Zarządzania  i  Marketingu,  Z-cy  Dyrektora  ds. 
Pielęgniarstwa.

6. W  przypadku  dwukrotnego  nie  wyłonienia  kandydata  na  stanowiska 
wymienione w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, Dyrektor Zakładu samodzielnie zawiera 
umowę  o  pracę  na  te  stanowiska  po  zasięgnięciu  opinii  organu 
założycielskiego.

§ 15

Zastępcy Dyrektora koordynują i nadzorują działalność podległych im jednostek i 
komórek organizacyjnych Zakładu w zakresie należących do ich obowiązków. 
Podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i wyłącznie od niego otrzymują polecenia 
służbowe.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie

§ 16

W  skład  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  wchodzą 
następujące jednostki i komórki organizacyjne: 

1) Szpital
2) Zespół  Poradni Specjalistycznych
3) Dział  Diagnostyki
4) Dział  Rehabilitacji
5) Apteka szpitalna
6) Sterylizatornia



7) Komórki obsługi działalności merytorycznej w tym samodzielne stanowiska 
pracy

8) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

§ 17

Zadania,  organizację  i  strukturę  wewnętrzną  jednostek  i  komórek 
organizacyjnych Zakładu wymienionych w § 16, określa regulamin porządkowy 
ustalany zarządzeniem Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Społeczną

Rozdział VI

Rada Społeczna

§ 18

1. Rada  Społeczna  jest  organem  inicjującym  i  opiniodawczym  organu 
założycielskiego  w  kluczowych  sprawach  funkcjonowania  Zakładu  oraz 
doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje organ założycielski.

§ 19

1.  W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Starosta Parczewski lub jego przedstawiciel jako przewodniczący
2) jako członkowie, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego i przedstawiciele 

wyłonieni przez Radę Powiatu Parczewskiego
2. W posiedzeniach  Rady  Społecznej  uczestniczy  Dyrektor  Zakładu  lub  osoba 

przez  niego upoważniona
3. W  posiedzeniach  Rady  Społecznej  mają  prawo  uczestniczyć  z  głosem 

doradczym  przedstawiciele  samorządów  zawodów  medycznych  oraz 
organizacji związków zawodowych Zakładu.

§ 20

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 21

Do zadań Rady Społecznej należy:



1. Przedstawianie organowi założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach:
a.  zmiany  lub rozwiązania  umowy o udzielenie publicznego zamówienia  na 
świadczenia zdrowotne,
b. zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
oraz sprzętu medycznego
c.  związanych  z  przekształceniem lub  likwidacją  Zakładu,  jego  przebudową, 
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d. przyznawanie Dyrektorowi  Zakładu nagród,
e.  rozwiązania  stosunku pracy  lub umowy cywilno  – prawnej  z  Dyrektorem 
o zarządzanie Zakładem.

2.  Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a.  planu finansowego i inwestycyjnego,
b. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c. kredytów bankowych lub dotacji,
d. podziału zysku.

3.  Uchwalanie  regulaminu  swojej  działalności  oraz  przedkładanie  tegoż 
regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

4.  Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.
5.  Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków  wnoszonych przez osoby 

korzystające  ze  świadczeń  Zakładu,  z  wyłączeniem  spraw  podlegających 
nadzorowi medycznemu.

6.   Przedstawianie  Radzie  Powiatu  wniosków  w  innych  sprawach  z  zakresu 
działalności Zakładu.

7. Opiniowanie wniosku dyrektora Zakładu, o którym mowa w art.  65 a ust.  1 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.    

§ 22

1. Posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.
2. Odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

przy udziale co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego.
5. Dla  ważności  uchwały  konieczne  jest  zawiadomienie  o  zebraniu  wszystkich 

członków  Rady.  W  przypadku  równości  głosów  decyduje  głos 
przewodniczącego  Rady Społecznej.

6. Przy braku kworum w pierwszym terminie przewodniczący Rady może zwołać 
posiedzenie Rady w drugim terminie- w tym samym dniu. Uchwały Rady w 
drugim  terminie  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  przy  udziale 
obecnych  członków Rady.

§ 23



1. Rada  Społeczna  określa  i  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który 
przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

2. Obsługę kancelaryjną zapewnia Zakład.

§ 24

1. Od uchwał  Rady Społecznej,  Dyrektorowi Zakładu przysługuje  odwołanie  do 
Rady Powiatu.

Rozdział VII

Gospodarka finansowa

§ 25

1. Gospodarka  Finansowa  Zakładu  prowadzona  jest  w  formie  samodzielnego 
publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  na zasadach  określonych w ustawie 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 14, poz. 89 z póź. zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. 
zm.).

 
§ 26

1. Środki finansowe Zakładu pochodzą z realizacji umów na wykonywanie usług 
medycznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Zakład  może  uzyskiwać  środki  finansowe  z  prowadzonej  działalności 
gospodarczej przewidzianej w niniejszym Statucie.

3. Przychodami Zakładu są również przychody uzyskane z tytułu:
             1) opłat pobieranych za udzielane świadczenia zdrowotne

       2) darowizn, zapisów, spadków i ofiarności społecznej, także pochodzenia 
            zagranicznego

§ 27

Zakład  może  otrzymywać  dodatkowe  dotacji  z  budżetu  państwa  lub  budżetu 
powiatu na:
1. Realizację  zadań  w  zakresie  zapobiegania  chorobom  i  urazom  lub  innych 

programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia
2. Pokrycie kosztów kształcenia i  podnoszenia kwalifikacji  osób wykonujących 

zawody medyczne.



3. Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.
4. Cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§28

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1. Z  odpłatnych  świadczeń  zdrowotnych  udzielanych  na  podstawie  umowy, 

chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Na  realizację  zadań  i  programów  zdrowotnych.  w  rozumieniu 

przepisów o świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych  i  programu  Zintegrowane  Ratownictwo  Medyczne,  w  tym  na 
niezbędne  do  ich  wykonania  wydatki  inwestycyjne  lub  zakup 
specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie 
w niej określonym

3. Na  realizację  programów  współfinansowanych  ze  środków  pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej

4. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 29

Zakład  sporządza  bilans  i  ustala  wynik  finansowy  działalności,  prowadzi 
rachunek  dochodów  i  kosztów,  na  zasadach  określonych  w  oddzielnych 
przepisach.

§ 30

O podziale środków finansowych  decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii
       Rady Społecznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sam
       decyduje o podziale   zysków.

     § 31

1. Zakład gospodaruje samodzielnie  przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami  i  majątkiem  Starostwa  Powiatowego  oraz  majątkiem 
własnym (otrzymanym i zakupionym).

2. Zbycie  aktywów  trwałych  Zakładu,  oddanie  ich  w  dzierżawę,  najem, 
użytkowanie  oraz  użyczenie  może  nastąpić  wyłącznie  na  zasadach 
określonych przez organ założycielski.

3. Podstawą gospodarki zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora 
Zakładu.

4. Wartość majątku Zakładu stanowi:



a. fundusz założycielski
b. fundusz zakładu 

5. Fundusz  założycielski  Zakładu  zwiększają,  przekazane  z  budżetu  państwa, 
dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
dotacje  z  budżetów jednostek  samorządu terytorialnego  na cele  rozwojowe 
zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na 
cele rozwojowe.

  6.  Fundusz Zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto,
2) kwoty  zwiększenia  wartości  aktywów  trwałych,  będącego  skutkiem 

ustawowego przeszacowania tych aktywów.
  7.  Fundusz Zakładu zmniejsza się o:
     1) stratę netto,
     2)  kwoty  zmniejszenia  wartości  aktywów  trwałych,  będącego  skutkiem 

ustawowego przeszacowania tych aktywów.
  8.    Do amortyzacji  aktywów  trwałych  stosuje  się  ogólne  zasady  określone 

w odrębnych przepisach .

§ 32

1. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.
2. Zobowiązania  i  należności  Zakładu,  po  jego  likwidacji  stają  się 

zobowiązaniami i należnościami organu, który Zakład utworzył .

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 33

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  statucie  mają  zastosowanie  odpowiednie 
postanowienia  ustawy o zakładach opieki  zdrowotnej  i  przepisy  wydane  na  jej 
podstawie oraz Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy.

§ 34

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.



§ 35

Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Powiatu




