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UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.
§ 3. Traci moc uchwała NR XVII/136/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
z późniejszymi zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

KRYSTYNA RUSIN
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.
STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE
Rozdział I . Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, zwany dalej:
„SPZ ZOZ” i mogący posługiwać się tym skrótem - jest podmiotem leczniczym nie będącym
przedsiębiorcą. SPZ ZOZ stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, prowadzi
działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. SPZ ZOZ
uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących
zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
2. SPZ ZOZ został utworzony przez Wojewodę Tarnobrzeskiego, którego uprawnienia przejął Powiat
Tarnobrzeski.
3. SPZ ZOZ podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. SPZ ZOZ posiada osobowość
prawną.
4. SPZ ZOZ jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze publicznych zakładów opieki
zdrowotnej postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 19.09.2001r., KRS nr rej. 0000045957. Ponadto SPZ ZOZ jest wpisany do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, księga rejestrowa nr
000000010159.
5. Siedzibą SPZ ZOZ jest miasto Nowa Dęba, ul. M. C. Skłodowskiej 1A.
§ 2. SPZ ZOZ działa na podstawie:
1. ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 2190
z późn. zm.)
2. ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.),
3. ustawy z 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r.
poz. 2195 z późn. zm.),
4. ustawy z 19.08.1994r.
poz. 1878 z późn. zm.)

o ochronie

zdrowia

psychicznego

(jednolity

tekst:

Dz.U.

5. ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz.U.
poz. 511 z późn. zm.),

z 2018r.
z 2019r.

6. ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.),
7. ustawy z 27 sierpnia
poz. 869 z późn. zm.),

2009r.

o finansach

publicznych

(jednolity

tekst

Dz.U.

z 2019r.

8. innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie,
9. niniejszego statutu, regulaminu organizacyjnego SPZ ZOZ oraz innych wewnętrznych aktów prawnych
SPZ ZOZ.
Rozdział II. Przedmiot działania, cele i zadania SPZ ZOZ
§ 3. 1. SPZ ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,
nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
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2. Celem działalności SPZ ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej, promocja zdrowia służąca poprawie zdrowia oraz
podejmowanie innych czynności medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów
regulujących zasady ich wykonywania.
3. SPZ ZOZ w zakresie działalności leczniczej udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
1) kompleksowych całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital
Powiatowy w Nowej Dębie, obejmujących diagnozowanie, leczenie i pielęgnację chorych. Szpital udziela
także ambulatoryjnych świadczeń w zakresie badań diagnostycznych i medycznej diagnostyki
laboratoryjnej.
2) innych całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym,
3) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Poradni Specjalistycznych
w siedzibach poradni, a także w miejscu przebywania osoby potrzebującej opieki medycznej,
a obejmujących świadczenia specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu
rehabilitacji leczniczej,
4) świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia udzielanych przez Oddział Pomocy Doraźnej
i Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
5) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swym zakresem badania diagnostyczne
wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
realizowane w Pracowniach Diagnostycznych i Dziale Diagnostyki Obrazowej.
4. SPZ ZOZ w zakresie działalności leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej:
1) wykonuje badania pacjentów i udziela porad lekarskich,
2) diagnozuje, leczy, pielęgnuje i rehabilituje pacjentów,
3) prowadzi leczenie uzależnień,
4) wykonuje psychiatryczną opiekę zdrowotną i terapię psychologiczną,
5) udziela świadczeń opiekuńczych, paliatywnych i świadczeń z zakresu opieki długoterminowej,
6) sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
7) udziela całodobowych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym prowadzi wizyty
domowe,
8) orzeka i opiniuje o stanie zdrowia,
9) prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
10) realizuje zadania w zakresie promocji zdrowia,
11) uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawód medyczny na zasadach odrębnych regulujących kształcenie tych osób,
12) zapobiega powstawaniu chorób i urazów poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) prowadzi transport sanitarny,
14) wykonuje zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
5. SPZ ZOZ może prowadzić działalność medyczną odpłatnie i pozamedyczną działalność gospodarczą.
W szczególności SPZ ZOZ może prowadzić działalność polegającą m. in. na wynajmowaniu, wydzierżawianiu
zbędnych terenów i pomieszczeń, a także innych aktywów środków trwałych, sprzedaży posiłków, świadczeniu
usług parkingowych, sprzedaży drobnego sprzętu medycznego lub ochronnego, usługi reklamowe w tym usługi
(telebim) i inne usługi kosmetyczne i fryzjerskie, sprzedaży produktów i usług przez internet, organizacja
imprez plenerowych (sportowych, artystycznych, happeningów itp.), w tym w szczególności promujących
zdrowie, usługi dostarczania programów telewizyjnych dla pacjentów. SPZ ZOZ może prowadzić aptekę
ogólnodostępną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
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SPZ ZOZ prowadzi politykę zmierzającą do poprawy życia mieszkańców zarówno powiatu
tarnobrzeskiego jak i mieszkańców spoza tego powiatu, miedzy innymi poprzez budowę i organizację
miejsc integracyjnych ogólnie dostępnych, ciągów spacerowych, itp.
6. SPZ ZOZ realizuje środowiskową opiekę psychiatryczną w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla
Dorosłych, zwany m dalej „CZP”. CZP funkcjonuje jako zakład leczniczy SPZ ZOZ.
§ 4. W wykonywaniu zadań określonych § 3 SPZ ZOZ współpracuje z:
1) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Tarnobrzegu,
2) podmiotami leczniczymi położonymi na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, Województwa Podkarpackiego
i innych województw,
3) lekarzami rodzinnymi i innymi osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach kontraktu
z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego,
4) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, w tym z Lasowiacką Grupą Działania, z siedzibą w Nowej
Dębie,
6) organami samorządowymi, szkołami i placówkami opieki nad dziećmi, samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi, Jednostką Wojskową.
7) SPZZOZ jest partnerem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, uczestniczy czynnie
w planowaniu i wdrażaniu lokalnych inicjatyw, mających na celu lepsze zdefiniowanie problemów obszaru
działania tego Stowarzyszenia i określenia sposobów ich rozwiązania.
§ 5. 1. SPZ ZOZ może zawierać umowy o realizację świadczeń zdrowotnych z zainteresowanymi
podmiotami na terenie Polski i zagranicy.
2. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPZ ZOZ, nieuregulowane w ustawie
powołanej w par. 2 pkt. 2 i statucie określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora SPZ ZOZ
i zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZ ZOZ.
3. Świadczenia zdrowotne podlegają ewidencji i rozliczaniu w sposób określony odrębnymi przepisami,
umowami lub wydanymi zarządzeniami Dyrektora SPZ ZOZ.
§ 6. 1. SPZ ZOZ udziela 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.
2. Wysokość opłat za świadczenie zdrowotne udzielane innym osobom niż wymienione w ust. 1 ustala
Dyrektor SPZ ZOZ.
3. SPZ ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności pacjentom zamieszkałym na obszarze
powiatu tarnobrzeskiego i części powiatu kolbuszowskiego. SPZ ZOZ może udzielać świadczeń zdrowotnych
pacjentom z pozostałej części kraju i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4. SPZ ZOZ nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Rozdział III. Organy SPZ ZOZ i struktura organizacyjna.
§ 7. 1. Dyrektor SPZ ZOZ, zwany dalej: „Dyrektorem” samodzielnie zarządza działalnością SPZ ZOZ,
kieruje bieżącą działalnością SPZ ZOZ i reprezentuje SPZ ZOZ na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność
w tym zakresie. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SPZ ZOZ.
2. W razie nieobecności Dyrektora SPZ ZOZ, obowiązki określone w ust. 1 wykonuje Zastępca Dyrektora
wskazany przez Dyrektora w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
§ 8. 1. Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania
lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
2. W przypadku nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę zwierzchnikiem
służbowym Dyrektora jest Starosta Tarnobrzeski.
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§ 9. Dyrektor kieruje SPZ ZOZ przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa
2) Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych - Głównego księgowego;
3) Naczelnej pielęgniarki;
4) Ordynatorów oddziałów szpitala lub kierowników oddziałów szpitala i kierowników jednostek
organizacyjnych, działów i komórek organizacyjnych.
§ 10. 1. Stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora ds. lecznictwa i Zastępcą Dyrektora ds. ekonomicznofinansowych- Głównym księgowym nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor SPZ ZOZ.
2. Dyrektor SPZ ZOZ w szczególności:
1) ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SPZ ZOZ,
2) kieruje SPZ ZOZ, reprezentuje SPZ ZOZ na zewnątrz i współdziała w tym zakresie
z podmiotem tworzącym oraz Radą Społeczną SPZ ZOZ,
3) ustala plan finansowy stanowiący podstawę gospodarki SPZ ZOZ, w tym plan inwestycyjny i przedkłada
Radzie Społecznej w celu zaopiniowania,
4) dokonuje w imieniu SPZ ZOZ czynności prawnych w zakresie nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy
o pracę z pracownikami SPZ ZOZ,
5) koordynuje i nadzoruje pracę zawodową podległych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem prac
bezpośrednio związanych z zapewnieniem należytej opieki zdrowotnej,
6) przygotowuje, organizuje i nadzoruje prace niezbędne do podjęcia prawidłowych decyzji w sprawach
SPZ ZOZ,
7) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz samorządami lekarzy, pielęgniarek
i położnych i innym samorządami pracowników wykonujących zawody medyczne w SPZ ZOZ,
8) opracowuje projekty reorganizacji SPZ ZOZ, w tym związanych z przekształceniem, lub likwidacją,
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności i nadaje im bieg w wymaganym trybie postępowania,
9) opracowuje roczne sprawozdanie finansowe SPZ ZOZ oraz inne wymagane sprawozdania i ponosi
odpowiedzialność za ich rzetelność i prawidłowość,
10) zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów dane i zmiany danych wg wymogów
odrębnych przepisów w tej sprawie,
11) odpowiada za utrzymanie i racjonalną eksploatację infrastruktury technicznej, utrzymanie obiektów
i otoczenia w odpowiednim stanie technicznym i funkcjonalnym, bezpieczeństwo ludzi i mienia, inwestycje
i remonty, eksploatację urządzeń i aparatury medycznej, zakupy energii, dostawy i usługi, żywienie
chorych.
12) ponosi odpowiedzialność za realizację zadań obronnych.
3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za właściwą realizację i jakość usług medycznych
Szpitala, Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa w zakresie udzielonego przez
Dyrektora SPZ ZOZ pisemnego pełnomocnictwa wykonuje obowiązki Dyrektora SPZ ZOZ w czasie jego
nieobecności.
W razie potrzeby zabezpieczenia należytego funkcjonowania Szpitala Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
może jednocześnie pełnić obowiązki ordynatora oddziału stosownie do posiadanej specjalizacji oraz lekarza
w oddziale lub poradni.
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4. Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych- Główny księgowy koordynuje i nadzoruje
działalność SPZ ZOZ w zakresie finansów, planowania, wykonania planu finansowego, sprawozdawczości,
analiz oraz organizacji pracy w podległych działach oraz ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków
określonych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Ponadto zobowiązany jest do stałego
informowania Dyrektora o bieżących sprawach z całokształtu swego działania, jak również do zawiadamiania
o niedociągnięciach, nieprawidłowościach lub brakach. W sprawach, które wymagają decyzji Dyrektora
przedkłada propozycje, co do sposobu ich rozwiązania. Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Główny księgowy w zakresie udzielonego przez Dyrektora SPZ ZOZ pisemnego pełnomocnictwa wykonuje
obowiązki Dyrektora SPZ ZOZ w czasie jego nieobecności.
5. Naczelna pielęgniarka jest bezpośrednim przełożonym pielęgniarek oddziałowych i położnej oddziałowej
oraz pracowników zajmujących stanowiska równorzędne (pielęgniarki, położne samodzielne lub
koordynujące). Naczelna pielęgniarka określa politykę w zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarki
i położne, zarządza, kieruje, organizuje i nadzoruje pracę podległego personelu.
§ 11. W SPZ ZOZ działa Rada Społeczna, która jest organem wnioskującym i opiniodawczym podmiotu
tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.
§ 12. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego,
f) statutu SPZZOZ.
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.
§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu
Tarnobrzeskiego. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji
związkowych, działających w SPZ ZOZ.W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć z głosem
doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, o ile w skład Rady Społecznej nie wchodzi
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. W skład Rady Społecznej działającej w SPZ ZOZ wchodzi:
1) Przewodniczący – Starosta Tarnobrzeski lub osoba wyznaczona przez Starostę Tarnobrzeskiego,
2) Członkowie:
a. przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
b. przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Tarnobrzeskiego w liczbie określonej przez tę Radę.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w SPZ ZOZ.
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4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
5. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi SPZ ZOZ przysługuje odwołanie do odpowiedniego organu
Powiatu Tarnobrzeskiego.
6. Mandat członka Rady Społecznej wygasa:
1) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu,
2) wskutek odwołania przez Radę Powiatu Tarnobrzeskiego, a przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego
przez tego Wojewodę,
3) w razie śmierci.
7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Społecznej, Rada Powiatu
Tarnobrzeskiego lub odpowiednio Wojewoda Podkarpacki może dokooptować do składu brakujące osoby na
okres do upływu kadencji Rady Społecznej.
8. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat ,nie dłużej jednak, niż kadencja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego
w czasie, której Rada Społeczna została powołana”.
9. Dyrektor SPZ ZOZ jest obowiązany do zapewnienia Radzie Społecznej możliwości zaznajomienia się
z materiałami dotyczącymi działalności SPZ ZOZ i materiałami przedkładanymi na posiedzenie Rady
Społecznej z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Dyrektor SPZ ZOZ zapewnia Radzie Społecznej warunki lokalowe, niezbędne środki umożliwiające jej
właściwe funkcjonowanie oraz wyznacza pracownika SPZ ZOZ do obsługi biurowej Rady Społecznej.
§ 14. 1. Nadzór nad działalnością SPZ ZOZ sprawuje Powiat Tarnobrzeski.
2. Podmiot określony w ust. 1, zwany dalej: „podmiotem tworzącym” sprawuje nadzór nad zgodnością
działalności SPZ ZOZ z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem
celowości, gospodarności i rzetelności.”
3. Podmiot sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora SPZ ZOZ jest sprzeczna
z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do jej zmiany lub cofnięcia.
4. Podmiot sprawujący nadzór może nałożyć na SPZ ZOZ obowiązek wykonania określonego zadania, jeśli
jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub
w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
5. Podmiot wykonujący nadzór zapewnia SPZ ZOZ środki na wykonanie zadania, o którym mowa
w ust. 4, chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy.
6. W razie poniesienia szkody przez SPZ ZOZ przy wykonywaniu zadania określonego w ust. 4 podmiot
sprawujący nadzór jest obowiązany do jej naprawienia.
§ 15. 1. W skład SPZ ZOZ wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital Powiatowy działający w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. W Szpitalu Powiatowym działają następujące oddziały szpitalne:
a) Oddział Chirurgii Ogólnej,
b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
c) Oddział Pediatryczny,
d) Oddział Neonatologiczny,
e) Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem chorób płuc,
f) Oddział Rehabilitacyjny,
g) Oddział Psychiatryczny,
h) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
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i) Oddział Dzienny Psychiatryczny,
j) Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień.
k) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2) Oddział Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym w ramach pomocy doraźnej dwa
Zespoły Ratownictwa Medycznego Podstawowe, Dyspozytornia, Poradnia nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej.
3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
4) Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
5) Zespół Poradni Specjalistycznych,
6) Pracownie Diagnostyczne i Dział Diagnostyki Obrazowej,
2. Ponadto w skład Szpitala wchodzą: Blok Operacyjny, Izba Przyjęć, Dział Farmacji, Centralna
Sterylizatornia, Prosektorium.
3. Zadania pomocnicze i administracyjno-gospodarcze wykonuje:
1) Dział Ekonomiczno-Finansowy,
2) Dział Administracyjno-Organizacyjny,
3) Dział Żywienia
4) Dział Higieny i Epidemiologii
5) Dział Techniczno-Gospodarczy
6) komórki działalności niemedycznej oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Szczegółowo organizację SPZ ZOZ określa struktura organizacyjna SPZ ZOZ, stanowiąca załącznik do
niniejszego statutu.
5. Zasady wynagradzania pracowników SPZ ZOZ określa Regulamin Wynagradzania lub Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy wprowadzony w życie na podstawie odpowiednich przepisów prawa pracy.
6. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez SPZ ZOZ
nie uregulowane w ustawach na wstępie powołanych lub statucie określa Regulamin Organizacyjny SPZ ZOZ
ustalony przez Dyrektora SPZ ZOZ.
§ 16. W SPZ ZOZ działa Rada Medyczna, składająca się z Ordynatorów lub Kierowników Oddziałów, oraz
w zależności od spraw, wskazani przez Przewodniczącego Rady Medycznej kierownicy komórek medycznych
wchodzących w skład SPZ ZOZ. Rada Medyczna jest organem doradczym w sprawach medycznych i jest
zwoływana przez Dyrektora lub osobę upoważnioną przez Dyrektora.
Rozdział IV. Gospodarka finansowa.
§ 17. 1. SPZ ZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach na wstępie
powołanych, w szczególności w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o finansach publicznych i ustawie
o rachunkowości.
2. SPZ ZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
3. Podstawą gospodarki SPZ ZOZ jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
4. SPZ ZOZ może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości określonej przepisami prawa.
§ 17. a
1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor SPZ ZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi
tworzącemu raport sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZ ZOZ.
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2. Raport o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok
obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno -finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych
założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZ
ZOZ.
3. Analizy i prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej o których mowa w ust. 2,dokonuje się na
podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
4. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZ ZOZ na podstawie raportu
o którym mowa w ust. 1.
§ 18. 1. SPZ ZOZ gospodaruje mieniem otrzymanym lub zakupionym.
2. Zbycie aktywów trwałych SPZ ZOZ, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Powiat Tarnobrzeski.
3. Wniesienie majątku SPZ ZOZ lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego
przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą jest zabronione. W przypadku
spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody
podmiotu tworzącego.
4. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela SPZ ZOZ może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
podmiot tworzący. Rada Powiatu Tarnobrzeskiego wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji
finansowej i wynik finansowy SPZ ZOZ za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora
SPZ ZOZ. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tych zasad jest nieważna.
§ 19. 1. SPZ ZOZ może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż określona w pkt. 1 określonej
w § 3 ust.5 statutu,
2a) z odsetek od lokat,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 – 117 ustawy o działalności leczniczej, tj.
a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury
i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inne niż określone w pkt. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub nie podlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
nie podlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
e) cele określone w odrębnych przepisach lub umowach międzynarodowych,
f) realizacje programów wieloletnich,
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
6) na pokrycie straty netto o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Warunki i tryb przekazywania środków publicznych określają odrębne umowy zawarte w tych sprawach
z właściwym podmiotem. Środki publiczne na zadania określone w ust. 1 pkt 4 ppkt g są przyznawane na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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3. Umowy z SPZ ZOZ dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą być również zawierane
przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz. 68 z późniejszymi zmianami).
§ 20. 1. Wartość majątku SPZ ZOZ określają:
1) fundusz założycielski
2) fundusz zakładu
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej SPZ ZOZ części mienia Powiatu Tarnobrzeskiego,
w tym przekazanego SPZ ZOZ w nieodpłatne użytkowanie.
3. Fundusz zakładu SPZ ZOZ zwiększa się o:
1) zysk netto
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów
3) kwoty środków pieniężnych przekazane przez Powiat Tarnobrzeski na pokrycie starty netto , o której mowa
w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów.
§ 21. SPZ ZOZ prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 22. 1. Dyrektor SPZ ZOZ sporządza sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy SPZ ZOZ.
2. Sprawozdanie finansowe SPZ ZOZ podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta wybranego przez
Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego. Umowę w sprawie badania sprawozdania finansowego SPZ ZOZ zawiera
z wybranym podmiotem Dyrektor SPZ ZOZ.
3. Sprawozdanie finansowe po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega zatwierdzeniu
przez Radę Powiatu Tarnobrzeskiego, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 23. SPZ ZOZ zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
§ 24. SPZ ZOZ samodzielnie decyduje o podziale zysku. SPZ ZOZ przeznacza w całości uzyskane dochody
na realizację zadań statutowych w zakresie działalności leczniczej.
§ 25. 1. SPZ ZOZ pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony art. 57 ust. 2 pkt. 1
ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZ ZOZ pokryć stratę netto
za rok obrotowy SPZ ZOZ w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż
suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt. 1 podjąć uchwałę o likwidacji SPZ
ZOZ - jeżeli
strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w pkt. 1 oraz po dodaniu kosztów
amortyzacji ma wartość ujemną.
3. Strata i koszty amortyzacji, o których mowa
sprawozdaniem finansowym.

których ust. 2, dotyczą roku obrotowego objętego

4. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto Dyrektor SPZ ZOZ w terminie 3 miesięcy od
upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy,
z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, na okres
nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

– 11 –

Poz. 3560

Rozdział 5.
Rozdział V. Likwidacja, podział, połączenie, przekształcenie SPZ ZOZ
§ 26. 1. Likwidacja, podział, połączenie, przekształcenie SPZ ZOZ może nastąpić w trybie i na zasadach
określonych ustawą o działalności leczniczej.
2. Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub
komórek organizacyjnych wymaga zgody Wojewody Podkarpackiego, w trybie i na zasadach określonych
ustawą o działalności leczniczej.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 27. 1. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o działalności leczniczej, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz inne przepisy na wstępie
powołane.
2. Statut nadaje podmiot tworzący.
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