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S T A T U T 
 

SZPITALA  POWIATOWEGO 
IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 

 
W  ZŁOTOWIE 

 
                                    

 
 
 

ROZDZIAŁ I                    POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

 

                                                           § 1 

 

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie zwany dalej „Szpitalem” 

jest  samodzielnym publicznym   zakładem  opieki  zdrowotnej. 

 

                                                           § 2 

 

1. Organem załoŜycielskim Szpitala  jest Powiat Złotowski. 

2. Szpital uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

3.  Wpis o którym mowa w pkt. 2 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej             

     moŜe uzyskać po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę. 

  

                                                        § 3 

Szpital działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, 

poz. 408 z późniejszymi zmianami), 

2) przepisów wykonawczych do w/w ustawy, 

3) ustawy z 24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 

organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. 

nr 106 , poz. 668), 



 3 

4) ustawy z 13.10.1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz.U. nr 133 , poz. 872) wraz z przepisami 

wykonawczymi, 

5)  niniejszego Statutu, 

6)  innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

                                                     

                                                               § 4 

 

Siedzibą Szpitala jest miasto Złotów. 

                                                      

                                                               § 5 

 

1.   Obszar działania Szpitala Powiatowego w Złotowie obejmuje teren: 

a) miasta Złotowa, 

b) gminy i miasta  Krajenka, 

c) miasta i gminy Okonek, 

d) gminy  i miasta Jastrowie 

e) gminy Złotów, 

f) gminy Lipka, 

g) gminy Tarnówka, 

h) gminy Zakrzewo, 

 i)  obszar województwa wielkopolskiego.   

2.  Szpital obejmuje teŜ swoim działaniem: 

      a) ogół mieszkańców całego kraju, 

      b) cudzoziemców. 

      § 6 

1. Obszar działania Szpitala moŜe ulec zwiększeniu lub pomniejszeniu na rzecz 

innego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Zakres świadczeń zdrowotnych moŜe ulec , na podstawie umowy cywilno-

prawnej, zwiększeniu lub pomniejszeniu na rzecz innego zakładu opieki 

zdrowotnej lub prywatnie praktykujących lekarzy i innych osób wykonujących 

zawód medyczny w ramach zatrudnienia „kontraktowego”.  

3. Zmiany o których mowa w pkt. 1 wymagają zmiany Statutu w zakresie ustaleń 

dotyczących obszaru działania świadczeń zdrowotnych i wpisu do rejestru. 
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                                                             § 7 

 

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, 

zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej, a w 

miarę moŜliwości równieŜ uczestniczenie w przygotowywaniu osób do 

wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód 

medyczny. 

 

                                                             § 8 

 

Do podstawowych zadań Szpitala naleŜy: 

1.leczenie chorych stacjonarnie na oddziałach w zakresie następujących     

   specjalności: 

a) chirurgii ogólnej 

b) interny 

c) ginekologii , połoŜnictwa i noworodków  

d) pediatrii 

e) psychiatrii 

f) anestezjologii i intensywnej terapii  

g) ratownictwa medycznego 

h) medycyny paliatywnej 

i) terapii uzaleŜnień od alkoholu 

 

2. udzielanie całodobowej pomocy lekarsko-pielęgniarskiej w stanach zagroŜenia     

    Ŝycia i wypadkach w domu chorego, miejscu pracy i nauki oraz w innych  

    miejscach ich powstawania, w tym  świadczenie pomocy osobom    

    poszkodowanym  w wypadkach komunikacyjnych 

3. świadczenie całodobowej pomocy w ambulatorium Szpitalnego Oddziału  

    Ratunkowego 

4. prowadzenie rehabilitacji leczniczej w obrębie oddziałów szpitalnych oraz dla      

    pacjentów ambulatoryjnych 

5. wykonywanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o  

    powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  tj. (Dz.U. z 2004  

    roku nr  241 poz. 2416  z póŜ. zm) 

6.  szerzenie  oświaty zdrowotnej  

7. prowadzenie praktyk zawodowych  personelu medycznego 
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8. prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w celu powiększenia funduszu   

    zakładu. 

 

ROZDZIAŁ II                   ZARZĄDZANIE  SZPITALEM  

 

                                                              § 9 

1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem i samodzielnie 

podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i majątku będącego w jego zarządzie. 

3. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy: 

a)  zastępcy  dyrektora  d/s ekonomiczno-eksploatacyjnych, 

b) naczelnej pielęgniarki 

c) głównego księgowego 

d) kierowników działów i sekcji 

4. Dyrektor jest przełoŜonym pracowników Szpitala. 

 

                                                              § 10 

1. Dyrektora Szpitala powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach                                                

                             

                                                              § 11 

 

W Szpitalu działają: 

1.   oddziały szpitalne 

 - wewnętrzny 

 - chirurgiczny 

 - dziecięcy 

 - połoŜniczo-ginekologiczny z pododdziałem noworodków 

 - anestezjologii i intensywnej terapii 

 - psychiatryczny 

 - dzienny psychiatryczny 

      - oddziałł leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny)   

  - oddział terapii uzaleŜnień od alkoholu w Piecewie 

  - oddział medycyny paliatywnej 

 - szpitalny oddział ratunkowy  
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 - zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego specjalistyczny 

 - zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego podstawowy w Jastrowiu 

 - zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego podstawowy w Okonku 

 2. komórki organizacyjne 

    a) blok operacyjny 

    b) dział rehabilitacji 

    c) pracownie diagnostyczne w tym:  

 - laboratorium analityki medycznej z pracownią mikrobiologii i pracownią   

   serologii  

- pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej  

- pracownia RTG 

   d) szkoła rodzenia 

   e) apteka szpitalna 

   f) poradnie przyszpitalne:  

 - poradnia zdrowia psychicznego  

 - poradnia leczenia uzaleŜnień  

 - poradnia ginekologiczno-połoŜnicza  

 - poradnia otolaryngologiczna 

 - poradnia kardiologiczna 

 - poradnia chirurgii onkologicznej 

 - poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  

 - poradnia chirurgiczna 

 - poradnia reumatologiczna 

          - poradnia endokrynologiczna   

          - poradnia pulmonologiczna    

       g) hospicjum domowe 

       h)  kaplica 

       i)  prosektorium 

3.   zakład opiekuńczo- leczniczy 

4.   ambulatorium ogólne 

5.   gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej 

   § 12 

 

 W  ramach  Szpitala  działają  następujące  komórki  organizacyjne  obsługujące  

 Szpital. 

      1. sekcja kadr 
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      2. sekcja administracyjno-gospodarcza 

      3. sekcja techniczna 

      4. sekcja księgowości, likwidatury i kasa 

      5. dział analiz i statystyki medycznej 

      6. centralna sterylizatornia szpitala 

      7. samodzielne stanowiska: naczelna pielęgniarka/pełnomocnik dyrektora ds.  

         zintegrowanego systemu zarządzania , starsza pielęgniarka koordynująca ds.  

         epidemiologicznych , inspektor d)s bezpieczeństwa i higieny pracy/   

         koordynator d)s bezpieczeństwa i higieny pracy, koordynator ds. zarządzania   

         środowiskowego  specjalista ds./ zamówień publicznych , inspektor d/s  

         obronności , inspektor ochrony przeciwpoŜarowej, radca prawny, kapelan.                                          

 

 § 13 

 

W obrębie Szpitala mogą działać komórki produkcyjno-usługowo-handlowe.`    

 

§ 14 

Podział na oddziały i komórki organizacyjne reguluje schemat organizacyjny 

Szpitala zatwierdzony przez Radę Społeczną. 

Oddziały i komórki organizacyjne Szpitala działają w oparciu o regulaminy ustalone 

przez Dyrektora na wniosek kierowników oddziałów i komórek. 

 

 

ROZDZIAŁ III                  RADA  SPOŁECZNA  SZPI TALA  

 

                                                           § 15 

 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Złotowskiego  

oraz organem doradczym Dyrektora. 

 

                                                           § 16 

 

Zadania Rady Społecznej określa art. 46 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
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            § 17 

 

1.  W  skład Rady Społecznej wchodzą: 

     1) jako przewodniczący – przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez    

          niego  wyznaczona 

     2) jako członkowie: 

     a) przedstawiciel wojewody 

     b) przedstawiciele samorządów terytorialnych , po jednym z: 

         - Rady Powiatu 

         - miasta Złotowa 

         - gminy Złotów 

         - gminy i miasta Jastrowie 

         - gminy i miasta Krajenka 

         - miasta i gminy Okonek 

        - gminy Lipka 

        - gminy Zakrzewo 

        - gminy Tarnówka 

 

2. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciel    

    organizacji związkowej, mają prawo uczestniczyć takŜe przedstawiciele   

    samorządów zawodów medycznych. 

                                                    

 

                                                        § 18 

Radę Społeczną powołuje , odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada 

Powiatu. 

                                                        § 19 

 

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją Rady Powiatu.  

 Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady. 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie kadencji uzupełnienie    

    składu Rady Społecznej następuje w trybie przepisów ustawy dotyczących     

    powołania  Rady. 
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§ 20 

Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin organizacyjny stanowiący załącznik 

do niniejszego Statutu ustalający tryb zwoływania posiedzeń, tryb pracy i tryb 

podejmowania uchwał. 

                                                           § 21 

 

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu. 

 

 

ROZDZIAŁ IV                   GOSPODARKA  FINANSOWA  

 

                                                           § 22 

 

Szpital prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu przyjętego przez 

Dyrektora Szpitala w oparciu o przepisy ustaw powołanych w § 3 nin. Statutu. 

 

                                                           § 23 

Roczny plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada Społeczna. 

 

      § 24 

 

Szpital pokrywa koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i 

uzyskiwanych przychodów.     

                                                   § 25 

     Szpital tworzy: 

     1. Fundusz załoŜycielski który stanowi wartość wydzielonej części  mienia     

         Powiatowego. 

     2. Fundusz zakładu , który stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu  

         funduszu załoŜycielskiego. 

 

                                                            § 26 

    Fundusz załoŜycielski zwiększają przekazane z budŜetu państwa dotacje na   

    inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z    

    Powiatu na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego   

    lub przeznaczone na cele rozwojowe.       
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§ 27 

 

    1. Fundusz zakładu zwiększa się o: 

     a) zyski bilansowe 

     b) amortyzację majątku trwałego 

     c) dotacje budŜetowe 

     d) środki z innych źródeł 

    2. Fundusz zakładu zmniejsza się o: 

     a) straty bilansowe,  

     b) umorzenie majątku trwałego, 

     c) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem   

       ustawowego przeszacowania tego majątku. 

 

                                                           § 28 

 

  Szpital uzyskuje środki finansowe na zasadach określonych  przepisami 

  prawa. 

                                                           §  29 

 

Szpital moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe na: 

1.realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenia     

   oświaty zdrowotnej 

2. pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób  

   wykonujących zawody medyczne 

3. wykonywanie określonych programów zdrowotnych 

4. inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 

5. cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 

                                         

                                                          §  30 

 

 Szpital samodzielnie decyduje o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady 

Społecznej                                                                                 
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                                                          § 31 

 

Ujemny wynik finansowy Szpital pokrywa we własnym zakresie.  

 

                                                           § 32 

 

1. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala podlega badaniu przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych w przypadku gdy odrębne 

przepisy nakazują przeprowadzenie badania. 

2. Sposób i tryb weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego zakładu określają   

    odrębne przepisy. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Powiatu i na wniosek Dyrektora  

    Szpitala zatwierdza podział  zysku lub pokrycie straty. 

 

                                                           § 33 

 

Zasady ewidencji dochodów i kosztów określają odrębne przepisy. 

 

 

ROZDZIAŁ V                    POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

                                                           § 34 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej 

podstawie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym. 
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