
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY POWIATU W BOCHNI 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ustanowionego uchwałą Nr XIX/193/2012 

Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.U. Woj. Małop. z dn. 18.06.2012, poz. 2772) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu w Bochni: Uchwałą XXIV/251/2012 Rady 

Powiatu w Bochni z dnia 30 listopada 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/281/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 

28 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/341/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 października 2013 roku, 

Uchwałą Nr XXXVI/370/2013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniona Uchwałą 

Nr XXXVII/386/2014 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/387/2014 

Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 lutego 2014 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni  

 Jarosław Marzec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 maja 2014 r.

Poz. 2867



Załącznik  

do Obwieszczenia 

Rady Powiatu w Bochni 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  

Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

zwany dalej „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu prawa, 

spełniającym warunki określone w Ustawie o działalności leczniczej, który działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej 

„ustawą” 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) 

4) ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. 

zm.) 

5) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)  

6) ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 

z późn. zm.)  

7) niniejszego Statutu.  

 

§ 2 

1. Zakład działa pod firmą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” 

im. bł. Marty Wieckiej. 

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Bochnia ul. Krakowska 31. 

3. Zakład posiada osobowość prawną. 

4. Zakład realizuje cele i zadania dla pacjentów zamieszkałych w Rzeczpospolitej Polskiej i pacjentów 

z zagranicy.  

Obszar działania Zespołów Ratownictwa Medycznego obejmuje miasto Bochnia, miasto i gminę Nowy 

Wiśnicz oraz gminy: Bochnię, Drwinię, Trzcianę, Lipnicę Murowaną, Rzezawę, Żegocinę, Łapanów. 

W stanach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego obszar działania może obejmować dowolny teren kraju.  

5. Zakład jest zobowiązany udzielić świadczeń każdej osobie ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia. 

6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie - na zasadach 

określonych w ustawie, w odrębnych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej. 

7. Zakład może zawierać także umowy o realizację świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami publicznymi 

i prywatnymi . 

8. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Bocheński. 

9. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący. 
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Rozdział II 

Cele i zadania Zakładu 

 

§ 3 

 

1. Celem działania Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na: 

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych: 

2) promocji zdrowia  

3) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia w zakresie 

określanym ustawą. 

2. Do zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz 

innych niż szpitalnych, jak również ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w dziedzinach 

reprezentowanych przez Zakład, a w szczególności świadczeń związanych z: 

1) badaniem i poradą lekarską, 

2) leczeniem,  

3) rehabilitacją, 

4) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem, oraz nad noworodkiem, 

5) badaniem diagnostycznym i analityką medyczną, 

6) pielęgnacją chorych, 

7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

8) zapobieganiem powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, 

9) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

10) prowadzeniem działalności profilaktycznej i oświatowo – zdrowotnej, 

11) zaopatrywaniem placówek Zakładu w leki materiały medyczne, 

12) udzielaniem i organizowaniem bezzwłocznej pomocy medycznej osobom, które uległy wypadkom, urazom, 

nagłym zachorowaniom, oraz nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia skutkującemu zagrożeniem życia – 

w miejscu zdarzenia lub zamieszkania. 

Nadto do zadań Zakładu należy współpraca z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań 

dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak również prowadzenie 

działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń 

oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących 

zawód medyczny. 

3. W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zakład współpracuje z: 

1) innymi jednostkami ochrony zdrowia, 

2) jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej, 

3) placówkami naukowo-badawczymi,  

4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

5) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bochni i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Krakowie,  

6) samorządami zawodów medycznych. 

4. Zakład realizuje zadania obronne nałożone na podmioty lecznicze, w zakresie wynikającym z odrębnych 

przepisów. 

5. Zakład wykonuje inne zadania, wynikające z odrębnych przepisów oraz zlecone przez podmiot tworzący. 

6. Warunki, na jakich następuje przekazywanie środków publicznych na pokrycie realizacji zadań 

wynikających z ust. 5, oraz sposób kontroli ich wykorzystania określają umowy z podmiotem tworzącym. 

 

Rozdział III 

Organy Zakładu i struktura organizacyjna 

 

§ 4 

Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor Zakładu 

2) Rada Społeczna  
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§ 5 

1. Dyrektor Zakładu jest kierownikiem w myśl ustawy i kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.  

2. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: 

- Zastępców tj.: Z-cy dyrektora d.s. lecznictwa, Z-cy dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych, 

Pełnomocnika Szpitala ds. prawno-finansowych, 

- Głównego Księgowego, 

- Naczelnej Pielęgniarki. 

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący. 

4. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje jeden z zastępców lub inna osoba na podstawie udzielonego 

przez Dyrektora pisemnego upoważnienia. 

 

§ 6 

1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz 

organem doradczym Dyrektora Zakładu. Zadania Rady określa ustawa. 

2. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje na pierwsze posiedzenie –podmiot tworzący. 

3. W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady, 

2) Przedstawiciel Wojewody, 

3) Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu w liczbie 10 członków. 

4. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele 

organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. 

5. W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele 

samorządów zawodów medycznych. 

6. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Społeczna wybiera ze swego grona na okres kadencji, pierwszego 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady, którzy włącznie z przewodniczącym stanowią Prezydium Rady. 

7. Przewodniczący Rady Społecznej kieruje jej pracą i przewodniczy posiedzeniom. 

8. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

9. Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

10. Członkowie Rady podlegają odwołaniu z rady przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 

a) zatrudnienia tej osoby w Zakładzie, 

b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko zdrowiu i życiu, działalności 

instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentu, 

d) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu 

lub podmiotu tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady. 

11. 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) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu, 

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z 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 i statucie. 
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§ 7 

 

W skład Zakładu wchodzą: 

I. Szpital Powiatowy: 

 

1. Oddział Wewnętrzny z: 

1) salą intensywnego nadzoru kardiologicznego. 

2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej z: 

1) pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. 

3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

4. Oddział Położniczo-Ginekologiczny z: 

1) izbą przyjęć. 

5. Oddział Noworodków. 

6. Oddział Dziecięcy. 

7. Oddział Ratunkowy. 

8. Oddział Okulistyczny – leczenie „jednego dnia”. 

9. Blok Operacyjny. 

10. Apteka Szpitalna. 

11. Dział Rehabilitacji Szpitalnej. 

     

II. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

 

1. Centrum Diagnostyki Analitycznej: 

1) Pracownia analityczna i badań hormonalnych, 

2) Pracownia bakteriologiczna, 

3) Pracownia serologiczna i bank krwi, 

4) Pracownia mikrobiologii i epidemiologii przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, 

5) Pracownia analityczna przy ul. Konstytucji 3 Maja 5. 

 

2. Pracownie Diagnostyki Obrazowej: 

1) Pracownia elektrokardiograficzna, 

2) Pracownia ultrasonograficzna, 

3) Pracownia endoskopii, 

4) Pracownia rentgenodiagnostyki, 

5) Pracownia echokardiograficzna, 

6) Pracownia tomografii komputerowej. 

 

3. Poradnie Specjalistyczne z Gabinetami Diagnostyczno-Zabiegowymi: 

1) Poradnia Chirurgiczna, 

2) Poradnia Chorób Płuc,  

3) Poradnia Kardiologiczna, 

4) Poradnia dla Kobiet, 

5) Poradnia Neonatologiczna, 

6) Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, 

7) Dział (pracownia) Fizjoterapii, 

8) Poradnia Logopedyczna, 

9) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

10) Poradnia Dermatologiczna, 

11) Poradnia Reumatologiczna, 

12) Poradnia Wad Postawy, 

13) Poradnia Onkologiczna, 

14) Poradnia Urologiczna, 

15) Poradnia Proktologiczna, 

16) Poradnia Okulistyczna, 

17) Poradnia Medycyny Pracy. 

4. Zespoły ratownictwa medycznego: 

1) Zespół specjalistyczny, 
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2) Zespół podstawowy – pozamiejscowy punkt stacjonowania w Muchówce/Gmina Nowy Wiśnicz, 

3) Zespół podstawowy, 

4) Zespół podstawowy - pozamiejscowy punkt stacjonowania w Dziewinie/Gmina Drwinia, 

5) Zespół specjalistyczny – pozamiejscowy punkt stacjonowania w Trzcianie/Gmina Trzciana. 

5. Inne komórki: 

1) Szkoła Rodzenia, 

2) Ambulatorium opieki całodobowej z: 

a) Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym, 

3) Punkt Pobrań Materiałów do Badań. 

 

III. Oddział Opiekuńczo-Leczniczy  

 

Ponadto w skład Zakładu wchodzą: 

1. Dział Ekonomiczno-Finansowy z sekcjami: 

1) księgowo-finansową, 

2) ekonomiczno-sprawozdawczą. 

2. Dział Organizacji i Nadzoru. 

3. Dział Techniczno-Gospodarczy z sekcjami:  

1) gospodarczą, 

2) transportu sanitarnego, 

3) inwestycji i nadzoru, 

4) dietetyki i żywienia. 

4. Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. 

5. Dział Służb Pracowniczych. 

6. Dział Służb BHP i Obrony Cywilnej z sekcjami: 

1) BHP i Przeciwpożarową, 

2) Obrony Cywilnej i Kancelarii Tajnej. 

7. Dział Higieny Szpitalnej. 

8. Dział Technologii Informacyjnej (IT). 

9. Prosektorium. 

10. Centralna Sterylizacja. 

11. Pracownia bakteriologii wody. 

12. Pracownia badań fizykochemicznych wody. 

 

Rozdział IV 

Zasady Gospodarki Finansowej 

 

§ 8 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 

zasadach określonych w ustawie oraz w oparciu o ustawę o rachunkowości . 

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.  

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania i samodzielnie decyduje o podziale zysku. 

3. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub 

zakupionym). 

4. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż 

leczniczą polegającą na: 

1) wynajmowaniu, wydzierżawianiu oraz oddawaniu w użytkowanie odpłatne części budynków lub gruntów, 

zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu, 

2) organizacji konferencji naukowych i szkoleń, 

3) usługach gastronomicznych, pralniczych, sterylizacji narzędzi, 

4) wytwarzaniu i obrocie energią elektryczną, 

5) wykonywaniu badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.  

 

§ 9 

Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy. 
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§ 10 

Zakład może otrzymywać środki finansowe na zasadach wskazanych w art. 115 ustawy.  

 

§ 11 

1.Wartość majątku Zakładu określają: 

1) Fundusz założycielski. 

2) Fundusz Zakładu. 

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej części mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 

4. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup 

specjalistycznego sprzętu i aparatury na cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego 

lub przeznaczone na cele rozwojowe.  

5. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. 

6. Uzyskiwane przez Zakład środki finansowe z działalności o której mowa w § 9 ust. 4 przeznaczane będą na 

działalność statutową.  

 

§ 12 

1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku. Ostateczna decyzja o podziale zysku należy do kompetencji 

organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

3. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe ze swojej działalności na zasadach określonych ustawą 

o rachunkowości i przedstawia Radzie Powiatu Bocheńskiego do zatwierdzenia. 

4. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu dokonuje 

Zarząd Powiatu Bocheńskiego zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

 

§ 13 

Zakład prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach o statystyce państwowej. 

 

Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy 

o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Pracy oraz inne obowiązujące 

przepisy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni  

 Jarosław Marzec 
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