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Załącznik do Zarządzenia nr 42 /2022 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 10.06.2022 r. 
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SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

W  PARCZEWIE 

(tekst jednolity) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 8 

 

 

Spis treści 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne …................................................................................................................. str. 3 

 

Rozdział II 

Cele i zadania ….............................................................................................................................. str. 4 

 

Rozdział III 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ….............................................................................. str. 6 

 

Rozdział IV 

Organy i zarządzanie zakładem ….................................................................................................. str. 6 

 

Rozdział V 

Struktura organizacyjna zakładu …................................................................................................. str. 7 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa …................................................................................................................ str. 7 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe ….............................................................................................................. str. 8 

 

  



Strona 3 z 8 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zwany dalej „Zakładem” jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Zakład nosi nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie” i może 

używać nazwy skróconej „SP ZOZ w Parczewie”. 

 

§ 2 

 

Siedzibą Zakładu jest miasto Parczew (21-200), ul. Kościelna 136. 

 

§ 3 

 

Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Parczewski. 

 

§ 4 

Zakład posiada osobowość prawną.  

 

§ 5 

 

Zakład posiada prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie, na podstawie 

wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

§ 6 

Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawą, 

2) innych przepisów obowiązującego prawa, 

3) niniejszego Statutu. 

 

§ 7 

 

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie Powiatu Parczewskiego 

a w szczególności: 

1) miasta i gminy Parczew, 

2) gminy Dębowa Kłoda, 

3) gminy Jabłoń, 

4) gminy Milanów, 

5) gminy Podedwórze, 

6) gminy Siemień, 

7) gminy Sosnowica. 

2. Zakład może także udzielać świadczeń zdrowotnych przyjezdnym z obszaru całego kraju oraz 

cudzoziemcom. 
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Rozdział II 

Cele i zadania  

 

§ 8 

 

1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju 

stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej polegającej na udzielaniu kompleksowych 

świadczeń  zdrowotnych służących  zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.  

2. Działalność lecznicza wykonywana przez Zakład może również polegać na: 

1) promocji zdrowia; 

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz 

metod leczenia. 

3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego 

i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz 

odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. 

4. Swoje cele Zakład realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych 

i finansowych poprzez współpracę z: 

1) innymi podmiotami leczniczymi, 

2) placówkami klinicznymi. 

3) organizacjami społecznymi, 

4) samorządami zawodów medycznych, 

5) administracją rządową i samorządową, 

6) placówkami dydaktycznymi, naukowymi i badawczymi, 

7) innymi podmiotami. 

 

§ 9 

 

Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez: 

a) hospitalizację osób wymagających całodobowych, całodziennych lub jednodniowych 

świadczeń medycznych, 

b) udzielanie świadczeń planowych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

c) udzielanie ambulatoryjnej pomocy doraźnej w zakresie wypadków, urazów, nagłego 

zachorowania lub innego nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 

d) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

e) prowadzenie działalności diagnostycznej, 

f) świadczenie odpłatnych usług związanych z ochroną zdrowia na podstawie umów 

zawartych z zainteresowanymi podmiotami, 

g) możliwość świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, 

h) udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

i) udzielanie świadczeń w zakresie środowiskowej opieki medycznej, 

j) możliwość świadczenia usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

2) Podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia  i profilaktyką, 

3) Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników, działalności administracyjno-

ekonomicznej oraz obsługi technicznej Zakładu, 
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4) wykonywanie zadań związanych z obronnością wynikających z zapisów ustawy z  11 marca 

2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie dotyczących podmiotów leczniczych, 

5) Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną 

przeciwpożarową, 

6) Uczestniczenie: 

a) w prowadzeniu badań naukowych i pracach badawczo – rozwojowych,  

b) w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub 

wykonujących  zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

c) w podnoszeniu kwalifikacji pracowników przez organizowanie szkoleń i innych form 

dokształcania. 

7) Wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej. 

 

§ 10 

 

Zadania w zakresie udzielania przez Zakład świadczeń zdrowotnych obejmują: 

1) Ogólne badanie i poradę lekarską, 

2) Badanie i poradę lekarzy specjalistów, 

3) Leczenie  doraźne, ambulatoryjne i stacjonarne, 

4) Badanie i terapię psychologiczną, 

5) Opiekę nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, z możliwością 

prowadzenia „Szkoły Rodzenia” 

6) Wykonywanie  szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych, 

7) Badania analityczno-diagnostyczne, 

8) Pielęgnację chorych, 

9) Pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi, 

10)  Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia z możliwością utworzenia łóżek konsultacyjnych dla 

firm ubezpieczeniowych, 

11)  Obdukcje lekarskie. 

§ 11 

 

Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza 

polegającą na: 

1) wynajmowaniu powierzchni Zakładu na cele związane z potrzebami bytowymi pracowników i 

pacjentów, 

2) wynajmowaniu, wydzierżawieniu części parkingu, powierzchni dachowej, innych powierzchni 

Zakładu,  

3) obrocie detalicznym produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, kosmetykami 

i artykułami toaletowymi, 

4) prowadzeniu działalności wydawniczej 

5) świadczeniu usług w zakresie: 

a) usług transportowych i parkingowych, 

b) usług gastronomicznych, 

c) usług sterylizacji, 

d) usług szkoleniowych. 

6) wynajmowaniu i użyczaniu aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu użytkowego. 
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Rozdział III 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 12 

 

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:  

1) leczenie szpitalne, 

2) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, 

3) rehabilitacja lecznicza, 

4) diagnostyka laboratoryjna, 

5) diagnostyka obrazowa, 

6) stacjonarna pomoc doraźna  

7) programy zdrowotne, 

8) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. 

 

§ 13 

 

Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 

natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

 

Rozdział IV 

Organy i Zarządzanie Zakładem 

 

§ 14 

Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej 

2) Rada Społeczna.  

 

§ 15 

 

1.  Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 

3) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  

4) Głównego Księgowego 

5) Ordynatorów/Koordynatorów  i Kierowników komórek organizacyjnych. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 koordynują i nadzorują działalność podległych im jednostek 

i komórek organizacyjnych Zakładu w zakresie należącym do ich obowiązków. 

 

§ 16 

 

1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego oraz doradczym Dyrektora. 

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
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4. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w każdym czasie, 

wskutek wystąpienia następujących okoliczności: 

1) śmierci, 

2) pisemnej rezygnacji z członka Rady Społecznej, 

3) nienależytego wykonywania obowiązków, 

4) wykonywania działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym 

działalność konkurencyjną wobec Zakładu, 

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 

6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem. 

5. Rada Społeczna może wyrazić swoją opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu.  

 

Rozdział V 

Struktura organizacyjna Zakładu 

 

§ 17 

 

Zakład prowadzi następujące zakłady w rozumieniu ustawy: 

1) Szpital SPZOZ w Parczewie – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne szpitalne, 

2) Ambulatorium SPZOZ w Parczewie – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne. 

3) Opieka Medyczna SPZOZ w Parczewie – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne. 

 

§ 18 

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 23 i 24 ustawy 

i nieuregulowane w niniejszym statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora i 

zaopiniowany przez Radę Społeczną. 

 

Rozdział VI 

Gospodarka finansowa 

 

§ 19 

 

1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej na zasadach  określonych w ustawie o działalności leczniczej i przepisach 

wykonawczych do tej ustawy. 

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

 

 

§ 20 

 

1. Zakład prowadzi rachunkowość, sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi 

rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w oddzielnych przepisach. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność 

i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów. 
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3. Dyrektor przedstawia podmiotowi tworzącemu roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, 

celem zatwierdzenia. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

 

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

Podpisał: 

 

Jarosław Ostrowski 

p.o. Dyrektor 

SPZOZ w Parczewie 


