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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy’’ w Gryfinie, zwany dalej 
„Szpitalem’’, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 
 

§ 2 
 

1. Szpital został utworzony Uchwałą Nr XIV/147/2000 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 
31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie. 

2. Powiat Gryfiński, zwany dalej „Organem Założycielskim’’, wykonuje w stosunku  
do Szpitala określone w przepisach prawa uprawnienia i kompetencje zastrzeżone dla 
organu, który utworzył Szpital. 

 
§ 3 

 
Szpital działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408              

z późn. zm./ zwanej dalej „Ustawą’’ oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
2) innych przepisów dotyczących zdrowia, 
3) innych przepisów dotyczących osób prawnych, 
4) niniejszego Statutu. 
 
 

II. CELE I ZADANIA SZPITALA 
 

§ 4 
 
1. Podstawowe kierunki działania Szpitala obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania 
medyczne, a w szczególności: 
1) badanie i porada lekarska, 
2) leczenie, 
3) badanie i terapia psychologiczna, 
4) rehabilitacja lecznicza, 
5) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem  i połogiem oraz nad noworodkiem, 
6) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna, 
7) pielęgnacja chorych,  
8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. 
 

2. W szczególności do zadań Szpitala należy: 
1) udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga 

przebywania       w szpitalu (opieka stacjonarna), 
2) wykonywanie badań diagnostycznych, w tym analizy wykonywane w celu 

rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, 
wykonywane na podstawie skierowania lekarza lub lekarza dentysty albo osoby 
posiadającej wymagane kwalifikacje     na podstawie odrębnych przepisów, 

3) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 
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4) wykonywanie zadań obronnych w służbie zdrowia na terenie powiatu. 
 

§ 5 
 

W wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4 Szpital współdziała z: 
1) wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną i powiatowymi stacjami sanitarno-

epidemiologicznymi, 
2) innymi zakładami opieki zdrowotnej publicznymi, niepublicznymi i prywatnymi oraz 

aptekami, 
3) instytucjami wykonującymi zadania pomocy społecznej, 
4) innymi podmiotami (jednostkami organizacyjnymi, służbami) wykonującymi zadania 

obronne i obrony cywilnej na terenie powiatu. 
 

III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA SZPITALA 
 

§ 6 
 

Siedzibą Szpitala jest miasto Gryfino. 
 

§ 7 
 

1. Obszar działania Szpitala obejmuje powiat gryfiński. 
2. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obwodem 

szpitalnym określonym w ust. 1. 
3. Osobom zamieszkałym w obwodzie działania Szpitala przysługuje z zastrzeżeniem  

ust. 4 pierwszeństwo uzyskania świadczenia zdrowotnego przed innymi osobami. 
4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia 

zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego 
udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
 

IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH 

 
§ 8 

 
1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub 

całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub 
w umowie cywilnoprawnej. 

2. Do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Szpitala uprawnione są osoby, 
korzystające z ubezpieczenia społecznego lub bezpłatnej pomocy leczniczej, na mocy 
odrębnych przepisów. 

§ 9 
 

Szpital ma prawo udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zlecenie: 
1) organu, który utworzył Szpital lub innych organów uprawnionych na podstawie 

odrębnych przepisów, 
2) osób objętych ubezpieczeniem innym niż społeczne, 
3) instytucji ubezpieczeniowych, 
4) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 
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5) innych zakładów opieki zdrowotnej, 
6) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem. 

 
§ 10 

 
1. Świadczenia zdrowotne Szpitala są udzielane na podstawie skierowania lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bez skierowania w razie: wypadków, zatruć, 

urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych 
przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji. 

 
§ 11 

 
1. Przyjętym pacjentom Szpital zapewnia: 

1) świadczenia zdrowotne, 
2) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 
3) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 

2. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa zamkniętego udzielane są codziennie przez 
całą dobę. 

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa 
„Regulamin Porządkowy’’ Szpitala. 

 
§ 12 

 
1. W ramach opieki stacjonarnej Szpital świadczy usługi w zakresie następujących 

specjalności: 
1) chorób wewnętrznych, 
2) anestezjologii, 
3) położnictwa i ginekologii, 
4) opieki nad noworodkiem, 
5) chirurgii, 
6) opieki długoterminowej.  

 
2. Szpital zapewnia opiekę ambulatoryjną w zakresie: 

1) chirurgii, 
2) położnictwa i ginekologii (poradnia „K’’), 
3) walki z bólem, 
4) chorób wewnętrznych. 

3. Szpital zapewnia specjalistyczną opiekę zdrowotną (poradnie specjalistyczne) w zakresie: 
1) urologii, 
2) okulistyki, 
3) dermatologii, 
4) laryngologii, 
5) pulmonologii, 
6) reumatologii, 
7) neurologii, 
8) psychiatrii, 
9) ortopedii, 
10) chirurgii chorób tarczycy, 
11) chirurgii dziecięcej, 
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12) chirurgii ręki, 
13) chirurgii onkologicznej  
14) chorób naczyń, 
15) kardiologii. 
16) paliatywna. 
17) medycyny sportowej 
18) pracowni endoskopowej i kolonoskopowej, 
 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA 
 

§ 13 
 

W Szpitalu działają następujące jednostki organizacyjne: 
1) Oddziały: 

a) chorób wewnętrznych, 
b) położniczo - ginekologiczny z blokiem operacyjnym, 
c) noworodkowo-dziecięcy, 
d) chirurgiczny z blokiem operacyjnym. 

2) Ambulatoria. 
3) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. 
4) Zakład Radiologii z Pracownią USG, w tym USG Doppler i pracownią mamografii. 
5) Zakład diagnostyki laboratoryjnej. 
6) Administracja Szpitala. 
7) Sekcja Statystyki i Dokumentacji Chorych wraz z Rejestrem Usług Medycznych. 
8) Poradnie specjalistyczne. 
9) Izba Przyjęć.  
 

§ 14 
 

Schemat organizacyjny Szpitala zawiera załącznik nr 1. 
 
 

VI. ORGANY SZPITALA 
 

§ 15 
 

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Dyrektor Szpitala, zwany dalej 
„Dyrektorem’’. 

2. Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz. 
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Szpitala. 
 

§ 16 
 

1. Z Dyrektorem Organ Założycielski nawiązuje stosunek pracy na zasadzie umowy o pracę          
lub powołania albo zawiera umowę cywilnoprawną. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala może 
nastąpić po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej lub na jej wniosek. 
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§ 17 
 

1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, zwana dalej Radą, która jest organem inicjującym                 
i opiniodawczym Organu Założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora. 

2. W skład Rady wchodzą: 
1) jako przewodniczący – Starosta Gryfiński lub wyznaczona przez niego osoba, 
2) jako członkowie: 
- przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, 
- pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu. 

3. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczą Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele 
organizacji związkowych. 

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów 
medycznych z głosem doradczym. 

5. Członkiem Rady nie może być pracownik Szpitala. 
 

§ 18 
 

1. Za udział w posiedzeniach Rady jej członkowi przysługuje od Organu Założycielskiego 
rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa  
w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia  
z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

2. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Organ Założycielski. 
3. Kadencja Rady pokrywa się z kadencją rady  powiatu. Rada w dotychczasowym składzie 

działa   do chwili powołania nowego składu Rady. 
 

§ 19 
 

1. Do zadań Rady należy: 
1) przedstawianie Organowi Założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie 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 Szpitala, jego przebudową, 
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

d) przyznawania Dyrektorowi nagród, 
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem              

z Dyrektorem, 
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

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

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu  
do zatwierdzenia Organowi Założycielskiemu, 

4) zatwierdzanie „Regulaminu porządkowego’’ Szpitala, 
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby 

korzystające  ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi 
medycznemu, 
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6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,  
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania, 

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie szpitala. 
2. Do zadań Rady należy również uchwalenie statutu Szpitala, zmian w statucie  

i przedkładanie ich do zatwierdzenia Organowi Założycielskiemu. 
 
 
 
 
 

VII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA 
 

§ 20 
 

1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Powiatu Gryfińskiego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym i zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Szpitala albo wniesienie tego 
majątku do spółek lub fundacji może odbywać się na zasadach określonych w uchwale  
Nr 333/XXVI/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r. r. w sprawie 
trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, 
wydzierżawianiu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów 
(otrzymanym i zakupionym) 

3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 
 

§ 21 
 

1. Organ Założycielski może pozbawić Szpital składników przydzielonego lub nabytego 
mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Szpitala, 
przeprowadzanych   na zasadach określonych w ustawie. 

2. W przypadku likwidacji Szpitala jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się 
własnością Powiatu Gryfińskiego, a o jego przeznaczeniu decyduje Organ Założycielski. 

 
§ 22 

 
1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie 
podmiotów,   o których mowa w § 9, 

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych, 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego. 
 

2. Szpital może także uzyskiwać środki finansowe  z wydzielonej działalności gospodarczej 
innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1), obejmującej: 
1) wynajmowanie pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, 
2) wykonywanie usług w zakresie transportu sanitarnego dla osób, którym nie 

przysługują świadczenia bezpłatne z tego tytułu, 
3) wykonywanie usług transportowych na zlecenie osób fizycznych lub prawnych, 
4) prowadzenie szkolenia innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów. 
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3. Szpital 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 specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, 
4) cele określone w art. 67a Ustawy, 
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
 

§ 23 
 

Wartość majątku Szpitala określają: 
1) fundusz założycielski, 
2) fundusz zakładu. 
 

§ 24 
 

1. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia 
Powiatu Gryfińskiego. 

2. Fundusze zakładu stanowią wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu 
założycielskiego. 

3. Fundusz założycielski Szpitala zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na 
inwestycje  i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego na cele rozwojowe Szpitala oraz dary mające charakter majątku 
trwałego lub przeznaczonego na cele rozwojowe. 

4. Fundusz zakładu Szpitala zwiększa się o: 
1) zyski bilansowe, 
2) amortyzację majątku trwałego, 
3) dotacje budżetowe, 
4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku, 
5) środki z innych źródeł. 

5. Fundusz zakładu Szpitala zmniejsza się o: 
1) straty bilansowe, 
2) umorzenia majątku trwałego, 
3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku. 
6. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych 

przepisach. 
 

§ 25 
 

O podziale zysku decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych    
i samorządów zawodów medycznych działających w Szpitalu. 
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§ 26 
 

1. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 
2. Ujemny wynik finansowy Szpitala nie może być podstawą do zaprzestania działalności, 

jeżeli dalsze istnienie Szpitala uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji 
został utworzony, a których nie może przejąć inny Zakład w sposób zapewniający 
nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością. 

3. Jeśli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 1 Organ 
Założycielski podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej Szpitala lub  
o jego likwidacji. 

4. Organ Założycielski z uwzględnieniem ust. 2, pokrywa ujemny wynik finansowy Szpitala           
ze środków publicznych i może określić formę dalszego finansowania Szpitala na 
zasadach określonych w art. 35 Ustawy. 

5. Uchwała o likwidacji Szpitala, w rozumieniu ust. 3, stanowi podstawę do wykreślenia 
Szpitala     z rejestrów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

6. Zobowiązania i należności Szpitala  po jego likwidacji stają się zobowiązaniami  
i należnościami Organu Założycielskiego. 

 
§ 27 

 
Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 28 
 

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
ustawy   o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie. 
 

§ 29 
 

Niniejszy statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Organ Założycielski. 
 
 
 
 


