
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/262/14 

RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

w Bielsku Podlaskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1146) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/250/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 19 września 2014 r.  

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/168/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r.  

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Adam Miron Łęczycki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2014 r.

Poz. 3907



Załącznik do uchwały nr XXXII/262/14 

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 

Rozdział 1 

Postanowienie ogólne 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zwany dalej „Zakładem” 

jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność leczniczą w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Zakład został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000002987. 

3. Zakład posiada osobowość prawną. 

4. Zakład może używać skrótu: SPZOZ w Bielsku Podlaskim. 

§ 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Bielski. 

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1. 

§ 4. Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania 

świadczeń zdrowotnych jest Powiat Bielski. 

Rozdział 2 

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

§ 5. 1.  Głównym celem działalności Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzajach: 

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: 

a) szpitalne, 

b) inne niż szpitalne - udzielane w zakładzie opiekuńczo – leczniczym; 

2) ambulatoryjne obejmujące świadczenia zdrowotne: 

a) podstawowe, 

b) specjalistyczne, 

c) rehabilitację leczniczą, 

d) badania diagnostyczne i laboratoryjne. 

2. Ponadto Zakład: 

1) uczestniczy w realizacji zadań i programów zdrowotnych; 

2) wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa oraz 

gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych; 

3) organizuje i wykonuje transport sanitarny; 

4) w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia uczestniczy w prowadzeniu 

badań klinicznych i badań produktów leczniczych oraz realizacji celów naukowych i dydaktycznych; 

5) uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód 

medyczny, prowadzi specjalizacje; 

6) organizuje i prowadzi szkolenia, sympozja i konferencje z zakresu profilaktyki, opieki i promocji 

zdrowia; 

7) prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, nieuciążliwą dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 
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§ 6. Zakres udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności: 

1. Zapewnienie stacjonarnej i całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym: 

1) badania i porady lekarskie, 

2) leczenie, rehabilitację leczniczą, 

3) badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną, 

4) pielęgnację chorych, 

5) pielęgnację osób niepełnosprawnych i opiekę nad nimi, 

6) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem i połogiem, 

7) opiekę nad noworodkami i dziećmi w warunkach szpitalnych i innych niż szpitalne. 

2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej  

w warunkach ambulatoryjnych. 

3. Udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Ambulatoryjną ogólną dzienną i nocną pomoc lekarską i pielęgniarską, w tym wyjazdową. 

5. Wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego 

postępowania leczniczego. 

6. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. 

7. Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne. 

8. Czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Rozdział 3 

Organy Szpitala i struktura organizacyjna 

§ 7. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu. 

2. Dyrektor Zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Szpitala nawiązuje Starosta Powiatu Bielskiego na podstawie powołania 

lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

§ 8. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa jednoosobowo Dyrektor Zakładu. 

§ 9. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. 

§ 10. 1. W podmiocie leczniczym ze względu na rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych wyodrębnia 

się funkcjonalnie trzy przedsiębiorstwa: 

1) „Lecznictwo szpitalne”, w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne; 

2) „Lecznictwo inne niż szpitalne”, w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą stacjonarną  

i całodobową w rodzaju świadczeń innych niż szpitalne; 

3) „Lecznictwo ambulatoryjne”, w którym podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

2. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstw podmiotu określa Regulamin organizacyjny ustalany 

zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 

§ 11. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 

1) Lecznictwo szpitalne, 

2) Lecznictwo inne niż szpitalne, 

3) Lecznictwo ambulatoryjne; 
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4) Komórki stanowiące zaplecze administracyjno-techniczne i gospodarcze oraz samodzielne stanowiska 

pracy: 

a) dział księgowości, 

b) dział statystyki i rozliczania umów z NFZ, 

c) dział techniczny, 

d) kuchnia, 

e) centralna sterylizacja, 

f) sekcja ds. informatyki, 

g) sekcja higieny szpitalnej, 

h) ds. kadr, 

i) ds. zamówień publicznych, 

j) ds. bhp, 

k) ds. obronności, 

l) ds. p/poż, 

m) ds. ochrony radiologicznej, 

n) radca prawny, 

o) kapelani, 

p) naczelna pielęgniarka, 

q) pielęgniarka epidemiologiczna, 

r) administrator systemu informatycznego, 

s) administrator bezpieczeństwa informacji, 

f) kierownik ds. organizacji i jakości, 

u) pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością, 

v) pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych. 

Rozdział 4 

Rada Społeczna 

§ 12. 1. Rada Społeczna działająca przy Zakładzie jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora. 

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

działalności Rady Społecznej. 

§ 13. 1. Radę Społeczną w składzie do 8 osób powołuje i odwołuje Rada Powiatu Bielskiego. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) przewodniczący - Starosta Powiatu Bielskiego lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, 

b) do 6 osób wybranych przez Radę Powiatu Bielskiego. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata,  kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej. 

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku: 
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1) rezygnacji z członkostwa, 

2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę, 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach. 

5. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. 

Rozdział 5 

Gospodarka finansowa 

§ 14. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego  

z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania. 

§ 15. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 

oraz majątkiem własnym. 

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalanym przez Dyrektora 

Zakładu i zaopiniowanym przez Radę Społeczną. 

3. Zakład prowadzi księgowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej w zakresie nie ograniczającym 

działalności statutowej. 

5. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu w całości  

są przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej Zakładu. 

§ 16. 1. Zarząd Powiatu wybiera, w trybie określonym przepisami prawa, biegłego rewidenta 

przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu Bielskiego, po zaopiniowaniu 

przez Radę Społeczną. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

Organizacyjnego oraz przepisy prawa w zakresie dotyczącym samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

§ 18. Statut oraz jego zmiany wprowadzane są uchwałą Rady Powiatu Bielskiego i podlegają ogłoszeniu 

w dzienniku urzędowym województwa. 
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