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STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ – SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu, zwany 
dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

2. Zakład prowadzi działalność w rodzaju: 
1) Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne: 

2) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 

3) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

3. W ramach Zakładu działalność prowadzą trzy przedsiębiorstwa: 

1) Szpital  

2) Opieka Paliatywna  

3) Świadczenia Ambulatoryjne  

4. Zakład posiada osobowość prawną. 

§ 2 

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Piski. 

§ 3 

Zakład działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654  

z późniejszymi zmianami), 
2. niniejszego statutu, 

3. innych przepisów dotyczących działalności leczniczej. 

§ 4 

Siedzibą Zakładu jest miasto Pisz. 
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CELE I ZADANIA ZAKŁADU 

§ 5 

1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z art. 3 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie dozwolonym przepisami prawa. 

2. Zakład może udzielać zamówień na świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 6 

Zakład wykonuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 
oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności związane z: 
1. procesem diagnostycznym i leczniczym w ramach opieki ambulatoryjnej i szpitalnej, 

2. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
3. działaniami w ramach ratownictwa medycznego, 

4. rehabilitacją leczniczą, 
5. opieką paliatywną, 

6. badaniem i terapią psychologiczną, 
7. transportem sanitarnym, 

8. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
9. realizacją programów profilaktycznych i promocją zdrowia. 

§ 7 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na 
zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej. 

§ 8 

Organizację i porządek prawny udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin 
organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę 
Społeczną. 

 

ZARZĄDZANIE  I ORGANY ZAKŁADU 

§ 9 

Organami Zakładu są; Dyrektor oraz Rada Społeczna 

§ 10 

Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 
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§ 11 

Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią trzy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 
wyodrębnione ze względu na rodzaj wykonywanej działalności: 
1. Szpital 
2. Opieka Paliatywna 
3. Świadczenia Ambulatoryjne  

§ 12 

W poszczególnych przedsiębiorstwach wyodrębniono następujące jednostki i komórki 
organizacyjne działalności podstawowej: 
1. Szpital: 

1) Oddziały Szpitalne: 
a) Izba Przyjęć 
b) Oddział Wewnętrzny 
c) Oddział Dziecięcy 
d) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny 
e) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 
f) Oddział Chirurgii Ogólnej 
g) Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowy 
h) Oddział Położniczo - Ginekologiczny 
i) Oddział Neonatologiczny 
j) Szpitalny Oddział Ratunkowy 

2) Pozostała działalność stacjonarna szpitalna: 
a) Blok Operacyjny 
b) Apteka Szpitalna 
c) Sterylizatornia 
d) Prosektorium 

2. Opieka Paliatywna 
1) Opieka paliatywna: 

a) Oddział Medycyny Paliatywnej 
3. Świadczenia Ambulatoryjne: 

1) Poradnie Specjalistyczne: 
a) Poradnia Chirurgii Ogólnej 
b) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 
c) Poradnia Onkologiczna 
d) Poradnia Chorób Zakaźnych 
e) Poradnia Logopedyczna 
f) Poradnia Preluksacyjna 
g) Poradnia Kardiologiczna 
h) Poradnia Endokrynologiczna 
i) Poradnia Gastroenterologiczna 
j) Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży 
k) skreślony 
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l) Poradnia Urologiczna 
m) Poradnia Diabetologiczna 
n) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Piszu 
o) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Białej Piskiej 
p) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Rucianem Nidzie 
q) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Orzyszu 
r) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Piszu 
s) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Orzyszu 
t) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej 

w Rucianem Nidzie 
u) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Białej 

Piskiej 
v) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej i Onkologicznej 
w) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
x) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Kardiologicznej 
y) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastroenterologicznej 
z) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej 
aa) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Endokrynologicznej 

2) Ratownictwo Medycznego: 
a) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny w Piszu 
b) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Białej Piskiej 
c) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Rucianem Nidzie 
d) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Orzyszu 

3) Dział Diagnostyki i Fizjoterapii: 
a) skreślony 
b) skreślony 
c) skreślony 
d) skreślony 
e) skreślony 
f) Pracownia Diagnostyki Obrazowej 
g) Pracownia Diagnostyki Endoskopowej 
h) skreślony 
i) Pracownia Fizjoterapii 

4) Podstawowa Opieka Zdrowotna 
a) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
b) Transport Sanitarny w POZ 

5) Transport Sanitarny 
a) Kolumna Transportu Sanitarnego 

6) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 
a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 

b) Punkt Pobrań Materiału Laboratoryjnego w Piszu 

c) Punkt Pobrań Materiału Laboratoryjnego w Białej Piskiej 

d) Punkt Pobrań Materiału Laboratoryjnego w Rucianem Nidzie 
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e) Punkt Pobrań Materiału Laboratoryjnego w Orzyszu 

f) Pracownia Serologii 

g) Pracownia Bakteriologii 

§ 13 

Wszystkie przedsiębiorstwa zakładu posiadają wspólną administrację, księgowość, obsługę 
gospodarczą i obsługę techniczną. 

§ 14 

Szczegółową organizację wewnętrzną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych 
Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 

§ 15 

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym 
podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. 

§ 16 

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) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród, 
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu. 
e) skreślony 

2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego , w tym planu inwestycyjnego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku, 
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego, 
f) regulaminu organizacyjnego. 

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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej i statucie Zakładu. 
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§ 17 

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu 
Piskiego. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
a) jako przewodniczący – przewodniczący zarządu powiatu lub osoba przez niego 

wyznaczona 
b) jako członkowie: 

- przedstawiciel wojewody 
- przedstawiciele wyłonieni przez radę powiatu – w liczbie określonej przez podmiot 

tworzący 
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie. 

§ 18 

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele 
działających w Zakładzie organizacji związkowych. 

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

§ 19 

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 
regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

§ 20 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. 

§ 21 

Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu 
tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w 
posiedzeniu Rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia  
z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 

§ 22 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna działa do dnia 
powołania nowej Rady Społecznej. 

2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić  
w przypadkach: 
a) prawomocnego skazania za przestępstwo z winy umyślnej 
b) pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Społecznej 

3. Członkowstwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci. 



 7 

 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 23 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu po 
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. 

§ 24 

Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 
2) z innej wydzielonej działalności gospodarczej niż wymieniona w pkt. 1), określonej  

w niniejszym Statucie, 
3) z darowizn, zapisów oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, 
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, na pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej, 

§ 25 

Zakład gospodaruje otrzymanym mieniem kierując się efektywnością jego wykorzystania na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 26 

Zakład sporządza sprawozdania finansowe według obowiązujących przepisów prawnych. 

§ 27 

Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku. 

§ 28 

Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 
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§ 30 

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

 

 

 


