STATUT
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
(tekst jednolity stan na dzień 14.10.2019r.)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, dalej zwany “Zespołem”, jest podmiotem leczniczym, który działa
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), zwanej
dalej “ustawą”,
2. Zarządzenia Wojewody Tarnowskiego Nr 217/98 z dnia 14 lipca 1998r., w sprawie przekształcenia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2016.1047 z późn. zm.)
4. Niniejszego Statutu.”
§ 2.
1. Siedzibą Zespołu jest miasto Dębica ul. Krakowska 91.
2. Obszar działania Zespołu obejmuje teren powiatu dębickiego.
3. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Powiat Dębicki.
4. Zespół ma osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod NR KRS: 0000042266.
5. Nadzór nad Zespołem sprawuje podmiot tworzący.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu.
§ 3.
1. Celem działalności leczniczej Zespołu jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania
przez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych, ambulatoryjnych oraz
promocja zdrowia.
2. Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:
1/ sprawowanie stacjonarnej i całodobowej opieki szpitalnej i opieki długoterminowej
w specjalnościach reprezentowanych przez Zespół,
2/ udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie
podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie specjalistyczne działające w Zespole,
3/ prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i leczniczego usprawniania,
4/ wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria diagnostyczne,
5/ prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,

6/ promocja zdrowia,
7/ prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek działalności leczniczej,
8/ udzielanie medycznych czynności ratunkowych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
9/ ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności
personelowi wykonującemu zawody medyczne,
10/ prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie wynajmowania pomieszczeń
oraz prowadzenia działalności handlowej i usługowej. Działalność, o której mowa powyżej nie
może powodować istotnego ograniczenia wykonywania podstawowych zadań przez Zespół. Jeżeli
do podjęcia działalności wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Dębicy podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu stosownego zezwolenia (koncesji).
3. W wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zespół współpracuje z:
1/ innymi podmiotami leczniczymi,
2/ jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania z dziedziny pomocy społecznej,
3/ placówkami naukowo-badawczymi,
4/ państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym,
5/ organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
6/ zakładami pracy,
7/ samorządami zawodów medycznych.
4. Zespół wykonuje inne zadania, wynikające z odrębnych przepisów oraz zlecone przez podmiot
tworzący.
5. Warunki na jakich następuje przekazywanie środków publicznych na pokrycie realizacji zadań
wynikających z ust. 4 oraz sposób kontroli ich wykorzystania określają umowy z podmiotem
tworzącym.
6. Zespół w czasie pokoju realizuje zadania obronne określone przez Wojewodę Podkarpackiego oraz
Starostę Powiatu Dębickiego. Zadania te nakładają obowiązek realizacji przedsięwzięć
zmierzających do przygotowania działań w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń i wojny
związanych w szczególności z:
1/ wydzieleniem łóżek dla Sił Zbrojnych,
2/ rozwinięciem we współdziałaniu z Wójtami (Burmistrzami) Zastępczych Miejsc Szpitalnych,
3/ przygotowaniem Zespołu do działania w warunkach występowania klęsk żywiołowych, katastrof
i innych nadzwyczajnych zdarzeń oraz wojny.
Rozdział 3
Rodzaje i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 4.
1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych:
1/ osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,
2/ osobom zagranicznym na zasadach określonych w umowach i porozumieniach
międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.
2. Zasady i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 oraz wykonania
związanych z ich udzielaniem usług medycznych, określają umowy zawarte przez Zespół Opieki
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Zdrowotnej w Dębicy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach działalności leczniczej.
Rozdział 4
Zarządzanie Zespołem.
§ 5.
Organami Zespołu są:
1/ Rada Społeczna,
2/ Dyrektor Zespołu.
§ 6.
1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
Zespołem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:
1/ zastępców Dyrektora,
2/ głównego księgowego,
3/ kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Powiatu.
§ 7.
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem
doradczym Dyrektora Zespołu.
2. Do zadań Rady Społecznej należą:
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 Zespołu nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu,
2/ przedstawianie Dyrektorowi Zespołu 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.
3. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
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1/ jako przewodniczący - Starosta Powiatu lub osoba przez niego upoważniona,
2/ jako członkowie - przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu
w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji
związkowych działających w Zespole.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
7. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony
przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
Rozdział 5
Struktura organizacyjna Zespołu.
§ 8.
W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy wchodzą:
1. Zakłady lecznicze, w których Zespół wykonuje działalność leczniczą:
1/ Szpital wykonujący działalność: stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
2/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy wykonujący działalność: stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotnej inne niż szpitalne,
3/ Zakład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych wykonujący działalność: ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne.
2. Komórki organizacyjne i stanowiska pracy obsługi działalności merytorycznej.
§ 9.
Jednostki i komórki organizacyjne realizujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
podległe organizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podległe organizacyjnie Z-cy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej:
1/ Szpital z następującymi oddziałami:
a/ Oddział Wewnętrzny I,
b/ Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii,
c/ Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii,
d/ Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej,
e/ Oddział Dziecięcy,
f/ Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
g/ Oddział Okulistyczny,
h/ Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób Wątroby,
i/ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
j/ Oddział Noworodków i Wcześniaków,
k/ Oddział Psychiatryczny I,
l/ Oddział Psychiatryczny II ,
ł/ Oddział Psychiatryczny III,
m/ Oddział Terapii Uzależnień,
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n/ Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
o/ Oddział Rehabilitacji,
p/ Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
r/ Szpitalny Oddział Ratunkowy,
t/ Oddział Dzienny Psychiatryczny.
2/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
3/ Komórki zabiegowo – lecznicze:
a/ Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią,
b/ Izba Przyjęć Szpitala,
c/ Izba Przyjęć Oddziałów Psychiatrycznych,
d/ Stacja Dializ.
§ 10.
Komórki organizacyjne świadczące usługi związane ze stacjonarną i ambulatoryjną opieką zdrowotną
podległą organizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej:
1/ Zakład Diagnostyki Obrazowej:
a/ Pracownia Ultrasonografii,
b/ Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
c/ Pracownie Rentgenodiagnostyczne,
d/ Pracownia Tomografii Komputerowej,
2/ Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej:
a/ Laboratorium Centralne,
b/ Pracownia Mikrobiologii Ogólnej.
3/ Pracownie Elektrodiagnostyki:
a/ Pracownia Elektrokardiologii,
b/ Pracownia Elektroencefalografii,
c/ Pracownia Echokardiografii.
4/ Pracownia Endoskopii.
5/ (skreślony)
6/ Szkoła Rodzenia.
7/ Pracownia Rehabilitacji.
8/ Pracownia Anatomopatologiczna,
9/ Apteka Szpitalna,
10/ Pomoc Doraźna,
11/ Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.
12/ Pracownia Rehabilitacji w Latoszynie.
§ 11.
Jednostki i komórki organizacyjne świadczące usługi związane z stacjonarną i ambulatoryjną opieką
zdrowotną podległą organizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej:
1/ Zespół Poradni Specjalistycznych:
a/ Poradnia Chirurgiczna,
b/ Poradnia Endokrynologiczna,
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c/ Poradnia Hepatologiczna,
d/ Poradnia Kardiologiczna,
e/ Poradnia Reumatologiczna,
f/ Poradnia Neurologiczna,
g/ Poradnia Chorób Zakaźnych,
h/ Poradnia Patologii Noworodka,
i/ Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych,
j/ Poradnia Ortopedyczna,
k/ Poradnia Rehabilitacyjna,
l/ Poradnia Laryngologiczna,
ł/ Poradnia Okulistyczna,
m/ Poradnia Urologiczna,
n/ Poradnia Terapii Uzależnień,
o/ Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
p/ Poradnia dla Kobiet,
r/ Poradnia Nefrologiczna,
s/ Poradnia Medycyny Pracy,
t/ Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
u/ Poradnia Ortodontyczna,
w/ (skreślony),
y/ (skreślony),
z/ (skreślony),
ż/ (skreślony),
ź (skreślony),
aa/ (skreślony),
bb/ (skreślony),
cc/ Poradnia Konsultacyjna – Anestezjologiczna,
dd) Poradnia Konsultacyjna – Pediatryczna.”
2/ Placówki podstawowej opieki zdrowotnej:
a/ Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy,
b/ Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy,
c) Punkt Lekarski w Nagoszynie.
§ 12.
Komórki organizacyjne i stanowiska pracy obsługi działalności leczniczej podległe organizacyjnie
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Pielęgniarstwa:
1) Dział Ekonomiczno – Finansowy.
2) Dział Organizacji i Nadzoru.
3) Dział Higieny Szpitalnej.
4) Z-ca Naczelnej Pielęgniarki.
5) Pielęgniarka Epidemiologiczna.
§ 13.
6

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy obsługi działalności leczniczej podległe
organizacyjnie Dyrektorowi Zespołu:
1/ Sekcja Kadr i Płac.
2/ Sekcja Eksploatacyjno – Techniczna.
3/ Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
4/ Sekcja Żywienia.
5/ Sekcja Informatyki.
6/ Samodzielne Stanowiska Pracy:
a/ radca prawny,
b/ inspektor ds. bhp,
c/ inspektor ds. obronnych i rezerw,
d/ inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,
e/ kapelan szpitalny,
f/ pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
g/ inspektor ochrony radiologicznej.
§ 14.
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, wewnętrzną organizację
i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, o których
mowa w rozdziale 5 określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, ustalony przez Dyrektora Zespołu.
Rozdział 6
Forma gospodarki finansowej.
§ 15.
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.
3. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje
zobowiązania.
4. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym.
5. Zbycie aktywów trwałych Zespołu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§ 16.
Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1/ z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:
a/ podmiotu tworzącego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b/ instytucji ubezpieczeniowych,
c/ zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
d/ innych podmiotów leczniczych,
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f/ osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
2/ na cele i na zasadach określonych w § 17,
3/ z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 3 ust. 2 pkt 10,
4/ z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
5/ z wykonywanych badań profilaktycznych pracowników w myśl odrębnych przepisów,
6/ na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
§ 17.
Zespół może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1/ realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych
zadań,
2/ remonty,
3/ inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4/ realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach
określonych w odrębnych przepisach,
5/ cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
6/ realizację programów wieloletnich,
7/ pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
§ 18.
1. Wartość majątku Zespołu określają:
1/ Fundusz założycielski,
2/ Fundusz zakładu.
2. Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku.
3. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy swej działalności.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe.
§ 19.
1. Zmiany dokonywane w Statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.
2. Zmiany zapisów Statutu po wyczerpaniu procedury określonej w ust. 1 wymagają ujawnienia
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę
Podkarpackiego i w Sądzie Rejestrowym.
§ 20.
Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez
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właściwy sąd rejestrowy tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

Dębica, dnia 14.10.2019r.

____________________________________
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