Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/195/2021
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 9 września 2021 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Z A K Ł A D U O P I E K I Z D R OWO T N E J
W CHOSZCZNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, zwany
dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Zakład jest odrębnym podmiotem praw majątkowych i uzyskał osobowość
prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Choszczeński, w imieniu którego
za wyjątkiem przypadków wskazanych w Statucie i innych aktach prawnych, działa
Zarząd Powiatu Choszczeńskiego.
§ 2. Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o:
1) decyzję Nr 3/93 Wojewody Gorzowskiego z dnia 26 lutego 1993 roku dotyczącą
wpisu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie do rejestru Wojewody
pod nr 00003/0001;
2) wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody
Gorzowskiego Nr ZII/18023-7/1/98 z 17 lutego 1998 r.;
3) wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego, nr księgi rejestrowej 000000018416;
4) wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem 0000009766.

II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA
§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Choszczno.
2. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest Powiat Choszczeński, który
obejmuje gminy Choszczno, Drawno, Pełczyce, Bierzwnik, Krzęcin, Recz.
III. CELE I ZADANIA ZAKŁADU
§ 4. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, realizacja innych
działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów
regulujących zasady ich wykonywania, a także promocja zdrowia.
2. Cele określone w ust. 1 Zakład realizuje poprzez udzielanie całodobowych
świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, stacjonarnych i
całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenie profilaktyki i
diagnostyki medycznej.
§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności
leczniczej w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
szpitalnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne
a także ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Do pozostałych zadań Zakładu należą:
1) prowadzenie rehabilitacji leczniczej;
2) prowadzenie działalności profilaktycznej,
działalności mającej na celu promocję zdrowia;
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3) prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki medycznej.
§ 6. Zakład może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób
przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych oraz osób
wykonujących zawody medyczne.
§ 7. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Działalność
gospodarcza nie może pozostawać w konflikcie z celami, ani też ograniczać zadań
Zakładu określonych odpowiednio w § 4 i § 5.
§ 8. Zakład realizuje zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony
w ochronie zdrowia.
IV. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU
§ 9. Zakład składa się z dwóch przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, tj.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie – Szpital,
w skład którego wchodzą:
1) Oddział Internistyczno-Kardiologiczny,
2) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
3) Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego,
4) Oddział pediatryczny,
5) Oddział ginekologiczno - położniczy,
6) Oddział noworodków i wcześniaków,
7) Oddział chirurgiczny,
8) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
9) Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,
10) Oddział rehabilitacji neurologicznej,
11) Stacja hemodializ,
12) Apteka szpitalna,
13) Blok operacyjny,
14) Blok porodowy,
15) Centralna sterylizatornia,
16) Prosektorium,
17) Izba przyjęć – główna,
18) Izba przyjęć pediatryczna,
19) Izba przyjęć internistyczna,
20) Izba przyjęć – rehabilitacyjna,
21) Zespół transportu sanitarnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie –
Świadczenia Ambulatoryjne, w skład którego wchodzą:
1) Poradnia ginekologiczno – położnicza,
2) Poradnia medycyny pracy,
3) Poradnia diabetologiczna,
4) Poradnia kardiologiczna,
5) Poradnia chirurgii ogólnej,
6) Poradnia ortopedyczna,
7) Poradnia rehabilitacyjna,
8) Poradnia otolaryngologiczna,

9) Poradnia okulistyczna,
10) Poradnia endokrynologiczna,
11) Poradnia urologiczna,
12) Poradnia nefrologiczna,
13) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
14) Poradnia chorób wewnętrznych,
15) Dział fizjoterapii,
16) Punkt szczepień,
17) Pracownia tomografii komputerowej,
18) Pracownia analityki ogólnej,
19) Pracownia serologii,
20) Pracownia biologii ogólnej i parazytologii,
21) Pracownia biochemii,
22) Pracownia hematologii,
23) Pracownia mikrobiologii,
24) Pracownia rentgenodiagnostyki,
25) Pracownia USG,
26) Pracownia endoskopowa,
27) Pracownia EKG,
28) Pracownia echokardiografii,
29) Pracownia mammografii,
30) Pracownia prób wysiłkowych,
31) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej,
32) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej,
33) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni urologicznej,
34) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni endokrynologicznej,
35) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedii i traumatologii narządu
ruchu,
36) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii ogólnej,
37) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni diabetologicznej,
38) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni nefrologicznej,
39) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni kardiologicznej,
40) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej,
41) Punkt pobrań materiałów do badań.

§ 10. Zadania i organizację poszczególnych oddziałów i komórek określa
regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu.
V. ORGANY ZAKŁADU
§ 11. Organami zakładu są:
1) Kierownik (zwany dalej również Dyrektorem),
2) Rada Społeczna.
§ 12. 1. Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy:
1) zastępcy Dyrektora,
2) zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa (w przypadku gdy Dyrektor nie
jest lekarzem),
3) głównego księgowego,
4) naczelnej pielęgniarki,
5) ordynatorów lub kierowników oddziałów,
6) kierowników komórek organizacyjnych.
§ 13.1. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące zarządzania
zakładem i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Z Dyrektorem Zakładu nawiązuje się stosunek pracy lub zawiera umowę
cywilnoprawną o zarządzanie Zakładem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 14.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym,
opiniodawczym Dyrektora i składa się z ośmiu Członków.
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2. Przewodniczącym Rady Społecznej jest Starosta lub osoba przez niego
wyznaczona.
3. Sześciu Członków Rady Społecznej jest wyłanianych przez Radę Powiatu
Choszczeńskiego.
4.
Członkiem
Zachodniopomorskiego.
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5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez Radę
Powiatu Choszczeńskiego przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady
Społecznej;
4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych funkcji;
5) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać
w sprzeczności z interesami Zakładu;
6) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
6. W przypadku odwołania bądź śmierci członka Rady Społecznej przed
upływem kadencji Rada Powiatu Choszczeńskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu,
którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust.
6 pełnią swoją funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
8. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do
czasu objęcia obowiązków przez nowo wybraną Radę Społeczną.
§ 15. Kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata.
§ 16. Szczegółowy tryb pracy Rady Społecznej określa jej Regulamin, który
uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Rada Powiatu Choszczeńskiego.
VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 17.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w
Choszcznie prowadzony jest w formie podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i reguluje zobowiązania.
3. Zakład gospodaruje samodzielnie majątkiem przekazanym na własność
przez podmiot tworzący lub zakupionym ze środków własnych.
§ 18. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na
zlecenie:
a) Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów,
b) wojewody, podmiotu tworzącego lub innych uprawnionych podmiotów na
podstawie odrębnych przepisów,

c) osób objętych innym ubezpieczeniem niż ubezpieczenie społeczne,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
f) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem za dodatkowe świadczenia nie
przysługujące w ramach ubezpieczenia,
2) z tytułu świadczonych usług osobom fizycznym na ich zlecenie,
3) od podmiotu tworzącego:
a) w postaci dotacji, darowizn,
b) na realizację programów zdrowotnych,
c) na realizację innych zadań określonych w odrębnych przepisach,
4) na realizację programów lub projektów finansowanych z udziału środków
pochodzących z budżetu: Unii Europejskiej, Ministra Zdrowia, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów,
5) w formie dotacji na realizację zadań Zakładu oraz programów zdrowotnych,
6) na pokrycie kosztów kształcenia
wykonujących zawody medyczne,
7) z darowizn, zapisów,
pochodzenia zagranicznego,
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8) na realizację innych zadań określonych w odrębnych przepisach,
9) z działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza.
§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy
sporządzany przez Dyrektora Zakładu.
§ 20.1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi
części mienia Powiatu Choszczeńskiego, w tym przekazanego w nieodpłatne
użytkowanie.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu
założycielskiego.

§ 21.1. Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto;
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem
ustawowego przeszacowania tych aktywów;
3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie straty netto, o której
mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto;
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będącego skutkiem
ustawowego przeszacowania tych aktywów.
3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone
w odrębnych przepisach.
§ 22. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku oraz we własnym
zakresie pokrywa stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 23. 1. Ewidencja kosztów i dochodów prowadzona jest według zasad
wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Decyzję o wydzieleniu ośrodków powstawania kosztów oraz decyzję
w podstawach rozliczenia kosztów podejmuje Dyrektor Zakładu, z uwzględnieniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24. Działalność Zakładu nadzorowana jest przez podmiot tworzący na
zasadach określonych w przepisach prawa.
§ 25. Do zmian Statutu zastosowanie mają przepisy właściwe dla jego
uchwalenia.

