


Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/293/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 08.06.2005 roku 

 
 

ZMIANA 

Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

 
§ 1 

 
W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 
uchwalonym przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kościanie w dniu 12.10.2000 r., 
zatwierdzonym przez Radę Powiatu Kościańskiego w dniu 17.10.2000 r. (z późniejszymi 
zmianami – Tekst Jednolity Statutu: załącznik nr 2 do uchwały nr IV / 42 / 03 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. W § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej” 
 

2. W § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” 

 
3. W § 27 ust. I pkt. 1 skreśla się treść litery B. 

 
4. W § 27 ust. I. pkt. 1 litera C ppkt. h) otrzymuje brzmienie: 

„h) szpitalny oddział ratunkowy” 
 

5. W § 27 ust. I pkt. 3 skreśla się litery od A do I: 
 

6. W § 27 ust. I pkt. 6 skreśla się litery od a) do f). 
 
7. W § 27 ust. I pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Apteka szpitalna” 
 
8. W § 27 ust. I pkt. 10 litera a) skreśla się treść ppkt. 3. 
 
9. W § 27 ust. I pkt. 10 litera b) skreśla się treść ppkt. 2. 
 
10. W § 27 ust. I pkt. 10 litera b) ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) magazyn” 
 
11. W § 27 ust. I pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Sekcja zamówień publicznych” 
 



12. W § 27 ust. III pkt. 8 wyraz „Zakładowej” zastępuje się wyrazem „Szpitalnej” 
 
13. W § 34 pkt. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego 
rewidenta wybranego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.” 

 
§ 2 

 
Niniejsza zmiana wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia tj. 08.06.2005 roku 
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         Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/293/05 

Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 08.06.2005 roku 

 
 
 
 

TEKST JEDNOLITY STATUTU 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kościanie 
 

 
1. Niniejszy Tekst Jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie opracowany został w oparciu o Tekst Jednolity Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie stanowiący załącznik Nr 2 do 
Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr IV / 42 / 03 z dnia 04.02.2003 r. z 
uwzględnieniem zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/IV/2005 dnia 12 kwietnia 2005 
roku. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie. 

2. Tekst Jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie: 

 
 

„STATUT  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W KOŚCIANIE” 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie zwany dalej Zakładem, jest 
samodzielnym publicznym zespołem opieki zdrowotnej. 
 

§ 2 
 

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Powiatu Kościańskiego. 
 

§ 3 
 

Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu. 
 

§ 4 
 

Zakład działa na podstawie: 
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1) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; 
2) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 
3) niniejszego Statutu; 
4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, a w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw określonych w 
punkcie 1 i 2; 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Zakładu 

 
§ 5 

 
Celem funkcjonowania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i 
ambulatoryjnych oraz diagnostycznych, analitycznych i profilaktycznych (zapobieganie 
chorobom i urazom), a także szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zdrowia.  

 
§ 6 

 
Do zadań Zakładu należy w szczególności: 

1) sprawowanie stacjonarnej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych 
przez Zakład; 

2) sprawowanie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez 

poradnie działające przy Zakładzie; 
4) prowadzenie kompleksowej fizjoterapii, leczniczego usprawnienia i fizykoterapii 

przez pracownie rehabilitacji leczniczej; 
5) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie diagnostyczne i laboratoria 

analityczne; 
6) profilaktyka i szerzenie oświaty zdrowotnej; 
7) promocja zdrowia; 
8) prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej 

działalności medycznej; 
9) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu, w 

szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne; 
10) realizowanie szkolenia specjalistycznego pracowników ochrony zdrowia; 
11) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności 

statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, polegającej 
między innymi na: 

a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z potrzebami bytowymi 
pracowników i pacjentów, 

b) wydzierżawieniu sprzętu i aparatury medycznej, 
c) świadczeniu usług. 

12) udzielanie pomocy doraźnej świadczonej przez Dział Pomocy Doraźnej, 
13) wykonywanie usług transportu sanitarnego, 
14) realizacja powierzonych zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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ROZDZIAŁ III 
Siedziba i obszar działania 

 
§ 7 

 
Siedzibą Zakładu jest miasto Kościan. 
 

§ 8 
 
1. Obszar działania Zakładu obejmuje z zastrzeżeniem ust. 2 obszar Województwa 

Wielkopolskiego.           
2.   Udzielanie pomocy doraźnej świadczonej przez Dział Pomocy Doraźnej następuje na                   
      terenie Powiatu Kościańskiego. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

 
§ 9 

 
Zakład udziela następujących świadczeń zdrowotnych: 

a) badania i porady lekarskie, 
b) leczenie, 
c) rehabilitacja lecznicza, 
d) opieka nad ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
e) opieka nad zdrowym dzieckiem, 
f) badania diagnostyczne w tym analityka medyczna, 
g) pielęgnacja chorych, 
h) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, 
i) opieka terminalna i paliatywna, 
j) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 
k) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i 

szczepienia ochronne, 
l) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 
§ 10 

 
Zakład udziela podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
stacjonarnej i świadczeń ambulatoryjnych lub domowych w dziedzinach reprezentowanych 
przez Zakład. 
  

§ 11 
 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie 
na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.  
  

§ 12 
 
Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa 
Regulamin porządkowy Zakładu. 
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ROZDZIAŁ V 
Zarządzanie Zakładem 

 
§ 13 

 
1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za nią 

odpowiedzialny. 
2. Dyrektor Zakładu świadczy pracę na podstawie powołania lub umowy o pracę albo 

stosownych umów cywilno – prawnych o zarządzanie, a jego zastępcy na podstawie 
umowy o pracę. 

 
§ 14 

 
Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz. 
 

§ 15 
 

1. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu samodzielnie. 
2. Zastępcy Dyrektora, główny księgowy oraz pełnomocnicy działają w granicach 

umocowania. 
3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu 

ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania. 
 

§ 16 
 

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. 
 

§ 17 
 

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: 
1) zastępców dyrektora: 

a) ds. lecznictwa, 
b) ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych, 

2) głównego księgowego, 
3) ordynatorów, 
4) naczelnej pielęgniarki, 
5) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych. 
 

§ 18 
 

Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu kierują: 
1) oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy; 
2) działami – kierownicy działów; 
3) innymi komórkami organizacyjnymi – kierownicy tych komórek. 
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ROZDZIAŁ VI 
Rada Społeczna Zakładu 

 
§ 19 

 
Rada Społeczna Zakładu jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego 
oraz organem doradczym Dyrektora. 
 

§ 20 
 

Do zadań Rady Społecznej Zakładu należy: 
1.   Przedstawienie organowi założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na 
świadczenia zdrowotne; 

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 
sprzętu medycznego; 

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, 
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności; 

d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród; 
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno – prawnej o zarządzanie 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zakładu. 
 
2.   Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego; 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego; 
c) podziału zysku; 
d) kredytów bankowych i dotacji. 

 
3.   Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu. 
 
4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 

ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 
 
5. Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w 

którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania. 
 
6.  Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu. 
 

§ 21 
 

Rada Społeczna powoływana jest przez Radę Powiatu Kościańskiego. 
 

§ 22 
 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
2.   Skrócenie kadencji Rady Społecznej może nastąpić w związku ze zmianami przepisów, na 

podstawie których działa Rada Społeczna albo w związku z wyborem nowej Rady 
Powiatu. 
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§ 23 
 
1.  W skład Rady Społecznej wchodzą: 

Przewodniczący – Starosta Kościański albo osoba przez niego wyznaczona,  
Członkowie: 
- przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, 
- czterech przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Kościańskiego. 

 
2.  W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą: 

a) Dyrektor Zakładu; 
b) przedstawiciel organizacji związkowych. 

 
3. W posiedzeniach Rady w skład której nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady 

Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mają prawo uczestniczyć z 
głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

 
§ 24 

 
Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin ustalający tryb zwoływania posiedzeń, tryb 
pracy i tryb podejmowania uchwał.  
 

§ 25 
 

Od uchwały Rady Społecznej Zakładu przysługuje odwołanie do organu założycielskiego 
Zakładu.  
 

§ 26 
 
 

Obsługę biurową Rady Społecznej prowadzi pracownik wyznaczony przez organ 
założycielski. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Struktura organizacyjna Zakładu 

 
 

§ 27 
 

I. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
 

1. Szpital im. T. Dunina w Kościanie z: 
A. ogólną izbą przyjęć, 
B. (skreślony), 
C. oddziałami szpitalnymi: 
 a) wewnętrznym, 
 b) opiekuńczo – leczniczym, 
 c) chirurgicznym, 
 d) intensywnej opieki medycznej, 
 e) ginekologiczno – położniczym, 
 f) dziecięcym, 
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 g) patofizjologii noworodka, 
 h) szpitalnym oddziałem ratunkowym. 
D. blokiem operacyjnym. 

   
2. Szpital w Śmiglu z : 

A. izbą przyjęć, 
B. oddziałem reumatologiczno – rehabilitacyjnym. 

3.  Poradnie specjalistyczne. 
4.  (skreślony) 
5.  Dział Pomocy Doraźnej z sekcją transportu sanitarnego. 
6.  Dział Diagnostyczny. 
7.  Pracownie rehabilitacji leczniczej. 
8.  Apteka szpitalna. 
9.  Dział marketingu z pionami: 
   a) metodyczno – organizacyjnym, 
   b) statystyki medycznej, 
   c) archiwum, 
   d) informacji i sprawozdań, 
   e) promocji Zakładu. 
10.  Dział administracyjny: 
   a) z pionem technicznym: 
    1) warsztat, 
    2) kotłownia, 
    3) (skreślony), 
    4) centrala telefoniczna. 
   b) z pionem pomocniczym: 
    1) zaopatrzenie, 
    2) (skreślony), 
    3) (skreślony), 
    4) magazyn, 
11.  Dział ekonomiczno – finansowy z pionami: 
   a) księgowości: 
    1) syntetycznej, 
    2) analitycznej, 
    3) materiałowej, 
    4) koszty. 
   b) płace, 
   c) inwentaryzacja, 
   d) kasa. 
12.  Sekcja służb pracowniczych. 
13.  Samodzielne stanowiska (inspektor ds. kontroli, inspektor ds. BHP, inspektor 

ds. p/poż., inspektor ds. obrony, radca prawny). 
14.  Sekcja zamówień publicznych. 

 
II. Zadania i organizację poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakładu określa 

regulamin porządkowy Zakładu ustalony przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony 
przez Radę Społeczną Zakładu. 

 
III. Ustala się następujące szczegółowe siedziby Zakładu i jednostek organizacyjnych 

określonych w ust. I:  
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1.   Siedzibą Zakładu jest Kościan, ul. Szpitalna 7. 
2.   Siedzibą Szpitala im. T. Dunina w Kościanie jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
3.   Siedzibą Szpitala w Śmiglu jest: Śmigiel, ul. Kościuszki 37. 
4.   Siedzibą Poradni Specjalistycznych jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
5.   Siedzibą Działu Pomocy Doraźnej jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
6.   Siedzibą Działu Diagnostycznego jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
7.   Siedzibą Pracowni Rehabilitacji Leczniczej jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
8.   Siedzibą Apteki Szpitalnej jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
9.   Siedzibą Działu Marketingu jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
10. Siedzibą Działu Administracyjnego jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
11. Siedzibą Działu Ekonomiczno – Finansowego jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
12. Siedzibą Sekcji Służb Pracowniczych jest: Kościan, ul. Szpitalna 7. 
 
IV. 1)   Komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych wymienionych   

w ust. I – jako wyodrębnione funkcjonalnie części tych jednostek – mogą być 
tworzone także na mocy zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, z wyjątkiem oddziałów 
szpitalnych określonych w ust. I pkt. 1 i 2. 

      2) W przypadku tworzenia w sposób określony w pkt. 1 komórek organizacyjnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych – komórki te mogą rozpocząć działalność 
dopiero po wpisaniu ich do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
wojewodę. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Gospodarka finansowa 

 
 

§ 28 
 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach dla 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa finansowego.  

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszt swojej 
działalności i zobowiązania.  

3.  Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. 
 

§ 29 
 

Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym. 
 

§ 30 
 

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora 
zakładu. 
 
 

. 
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§ 31 
 

Wartość majątku Zakładu określają: fundusz założycielski, którego wartość stanowi 
wydzielona Zakładowi część mienia państwowego lub komunalnego, fundusz Zakładu, 
którego wartość stanowi majątek Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 
 

§ 32 
 

Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 
1)   za odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane w szczególności na zlecenie: 
a)   kas chorych lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, 
b)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne, 
c)   instytucji ubezpieczeniowych, 
d)   zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 
e)   innych zakładów opieki zdrowotnej, 
f)  osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nieprzysługujące  w     

ramach ubezpieczenia: 
2)  ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację zleconych zadań i programów 

zdrowotnych; 
3)   z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 6 pkt. 11; 
4) z darowizn, zapisów spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego, z tym że aparaturę i sprzęt medyczny o przeznaczeniu i standardzie 
określonym przez organ założycielski Zakładu i po wyrażeniu przez niego zgody. 

 
§ 33 

 
1.  Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na: 

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów 
zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne, 

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego, 
4) wykonanie dodatkowego zadania nałożonego przez podmiot sprawujący nadzór jeżeli 

jest to niezbędne na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski 
żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, 

5) cele szczególne przyznane na podstawie odrębnych przepisów. 
 

2.  Dotacje wymienione w ust. 1 przyznaje Rada Powiatu Kościańskiego. 
 

§ 34 
 

1.   Zakład sporządza roczne Sprawozdanie finansowe, które składa się z: 
a)   bilansu, 
b)   rachunku zysków i strat, 
c)  informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz  

dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu  

Kościańskiego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega 
badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego. 
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3.   Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Zakładu.  
 

§ 35 
 

1.   Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku. 
2.   Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy swojej działalności. 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

 
§ 36 

 
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 
 

§ 37 
 

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

§ 38 
 

Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Kościańskiego. 
 

§ 39 
 

Niniejszy statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 
 
 
 
*** 
Niniejszy tekst jednolity obowiązuje od dnia zatwierdzenia, tj. 08.06.2005 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 


