
RADA POWIATU
W K E T R Z Y N I E

Uchwala Nr IX/75/2015

Rady Powiatu w K^trzynie

z dnia 6 niaja 2015 r.

w sprawie nadania statutu Szpitala Powiatowego w Ketrzynie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej
(t. j. Dz. U. z2013 r. poz. 217, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1138,
poz. 1146, poz, 1491, poz. 1626), Rada Powiatu w Ketrzynie uchwala, co nastepuje:

§1
Nadaje sie Statut Szpitala Powiatowego w Ketrzynte stanowiacy zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§2
Uchyla sie Uchwale Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w Ketrzynie z dnia 15 kwietnia 2015r
w sprawie nadania statutu Szpitala Powiatowego w Ketrzynie.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Ketrzynie.

§4
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego.

PRZEWO
Rady Powia



RADA POWIATU

Zatqcznikdo Uchwafy Nr IX/75/2015
Rady Powiatu w Ketrzynie

2 dnia 6 maja 2015 r.

STATUT
SZPITALA POWIATOWEGO W KETRZYNIE

Rozdzial I. Postanowienia ogolne

§ >
1. Szpital Powiatowy w Ketrzynie, jest podmiotem leczniczym nie bedacym

przedsiebiorcq prowadzonym jako samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej,
zwany dalej ,,szpitalem".

2. Szpital moze uzywac nazwy skroconej ,,Szpital w Ketrzynie".
3. Szpital dziala na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o dzialalnosci leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 217, zezm.),

2) aktu zalozycielskiego - Uchwafy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia
21 czerwca 1972 roku,

3) zarzadzenia Wojewody Olsztyhskiego z dnia 30 stycznia 1998 roku w sprawie
przeksztalcenia ZespoJu Opieki Zdrowotnej w Ketrzynie w samodzielny publiczny
zaklad opieki zdrowotnej,

4) niniejszego statutu,
5) innych przepisow dotyczqcych podmiotow leczniczych

4. Podmiotem tworzqcym Szpital jest Powiat Ketrzyiiski.

§2
Szpital ma swoj^ siedzib? w Ketrzynie przy ulicy Marii Curie Sklodowskiej nr 2.

Rozdzial II. Cele i zadania szpitala

§3
Podstawowym celem szpitala jest udzielanie swiadczeh zdrowotnych osobom wymagajqcym
leczenia stacjonarnego.

§4
1. Szpital realizuje zadania w sposob ciqgly zapewniajace calodobow^ opiek? lekarsk^

i pielegniarska
2. Szpital udziela swiadczen zdrowotnych w szczegolnosci zwiazanych z;

1) badaniem, pomoc^ dorazn^ i poradq lekarska^
2) leczeniem,
3) rehabilitacja lecznicza^
4) opiek^ nad kobieta^ ciezarn^ i jej ptodem, porodem, pologiem oraz nad

noworodkiem,
5) badaniem diagnostycznym, w tym z analityk^ medyczna^
6) pielegnacjcj chorych,
7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,



8) prowadzeniem dziaJalnosci majqcej na celu promocje zdrowia i profilaktyke
zdrowotna^

9) wykonywaniem zadari wynikajacych z obowiazujacych przepisow w tym
realizacja zadari na potrzeby obronnosci paristwa oraz organizacj^ innych form
opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (kleski zywioJowe, katastrofy,
epidemic itp.)

Szpital wykonuje swiadczenia zdrowotne w zakresie:
1) hospitalizacji osob, ktorych stan zdrowia wymaga udzielania catodobowych lub

caiodziennych swiadczeh specjalistycznych w dziedzinach:
a) chorob wewnetrznych,
b) pediatrii,
c) ginekologii i poloznictwa,
d) chirurgii ogolnej,
e) chirurgii urazowo-ortopedycznej,
f) laryngologii,
g) anestezjologii i intensywnej terapii,
h) rehabilitacji leczniczej;

2) badaii diagnostycznych, w tym analiz wykonywanych w celu rozpoznania stanu
zdrowia i ustalenia dalszego postepowania leczniczego,

3) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
4) nocnej i swiatecznej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) podstawowej opieki

zdrowotnej.

Wykonujac zadania szpital moze wspolpracowac z:
1) innymi podmiotami leczniczymi potozonymi na obszarze jego dziaknia,
2) instytucjami pomocy spoiecznej,
3) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,
4) organami administracji rzadowej,
5) organami samorzadow terytorialnych,
6) pracodawcami.

§7
Szpital udziela swiadczen zdrowotnych bezplatnie, za czesciow^ odplatnosci^ lub odpJatnie
na zasadach okreslonych w powolanej na wstepie ustawie oraz w odrebnych przepisach.

Kozdzial III. Organy i struktura organizacyjna szpitala

§8
1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnatrz kierownik samodzielnego publicznego

zakladu opieki zdrowotnej zwany dyrektorem.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczace szpitala i ponosi za nie

odpowiedzialnosc.
3. Zarzad Powiatu w Ketrzynie nawiazuje z dyrektorem stosunek pracy na podstawie

powolania bqdz umowy o prace, albo zawiera z nim umowe cywilnoprawn^
o zarzadzanie szpitalem.

4. Dyrektor szpitala kieruje nim przy pomocy:
1 ) Zastepcy Dyrektora ds. lecznictwa,



2) Glownego Ksiegowego,
3) Kierownika Dziahi Administracyjno-Technicznego,
4) samodzielnych stanowisk pracy.

5. Dyrektor jest przelozonym wszystkich osob zatrudnionych w szpitalu.

§9
W szpitalu dziala Rada Spoleczna jako organ inicjujacy i opiniodawczy podmiotu

tworzacego oraz doradczy dyrektora szpitala.

§10
1. Rade Spoleczna zwan^ dalej rada powohije i odwohije oraz zwoJuje jej pienvsze

posiedzenie podmiot tworzacy szpital w formic uchwaly Rady Powiatu w Ketrzynie.
2. W sklad Rady wchodza;

1) jako przewodniczacy - Starosta Ketrzynski lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako czlonkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Warmihsko-Mazurskiego,
b) pieciu przedstawicieli wybranych przez Rade Powiatu w Ketrzynie

3. Kadencja Rady Spotecznej trwa 4 lata i uptywa wraz z uptywem kadencji organow
samorzadu terytorialnego, z tym ze czlonkowie rady petni^ swe obowiazki do czasu
powolania rady spotecznej nastepnej kadencji.

4. Czionek rady moze bye odwolany przed upJywem kadencji w przypadkach:
1) rezygnacji z pehiionej funkcji,
2) regularnego braku uczestnictwa w posiedzeniach rady

5. Sposob zwotywania posiedzeh rady, tryb pracy i podejmowania uchwal przez rad?
okresla regulamin uchwalony przez Rad$ Spoleczna i zatwierdzony przez podmiot
tworzacy uchwata Rady Powiatu w Ketrzynie.

6. Obshige techniczno-biurowa rady zapewnia dyrektor szpitala.

Do zadaii rady nalezy :
1 ) przedstawianie podmiotowi tworzacemu wnioskow i opinii w sprawach ;

a) zbycia aktywow trwafych oraz zakupu lub przyjecia darowizny nowej
aparatury lub sprzetu medycznego,

b) zwiazanych z przeksztaJceniem lub likwidacja^ rozszerzeniem lub
ograniczeniem dzialalnosci szpitala,

c) przyznawania dyrektorowi szpitala nagrod,
d) rozwiqzania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarzadzanie

z dyrektorem;
2) przedstawianie dyrektorowi szpitala wnioskow i opinii w sprawach:

a) planu finansowego w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego w tym

inwestycyjnego,
c) kredytow bankowych lub dotacji,
d) podziahi zysku,
e) zbycia aktywow trwafych oraz zakupu lub przyjecia darowizny nowej

aparatury lub sprzetu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wnioskow wnoszonych przez pacjentow
z wylaczeniem spraw podlegajacych nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania dzialalnosci leczniczej;



5) wykonywanie innych zadaii okreslonych w ustawie i w statucie.

§12
W szpitalu fimkcjonuj^:

1) jednostki stacjonarnej opieki zdrowotnej,
2) dzialy i pracownie diagnostyki medycznej,
3) poradnie przyszpitalne,
4) inne medyczne komorki organizacyjne i wyodrebnione stanowiska,
5) sluz^ce dzialalnosci podstawowej komorki organizacyjne i samodzielne

stanowiska.

§13
Dzialalnosci^ poszczegolnych komorek organizacyjnych w szpitalu kieruj^:

1) oddziafami - ordynatorzy,
2) dzialami - kierownicy,
3) pracowniami - kierownicy pracowni,
4) innymi komorkami organizacyjnymi - kierownicy tych komorek

§14
Jednostki stacjonarnej opieki zdrowotnej szpitala to nastepuj^ce oddziaty specjalistyczne
szpitala i jednostki zabiegowo - lecznicze:

1) oddziafy specjalnosci zabiegowych:
a) Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
b) Oddzial Chirurgii Ogolnej,
c) Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
d) Oddzial Ginekologiczno-Potozniczy z pododdzialem Neonatologii,
e) Oddzial Laryngologii;

2) oddzialy specjalnosci zachowawczych:
a) OddziaJ Chorob WewnQtrznych,
b) Oddzial Dzieciecy;

3) jednostki zabiegowo - lecznicze:
a) Blok Operacyjny,
b) Centralna Sterylizatornia.

§15
W szpitalu fiinkcjonuja, nastepuja.ce dzialy i pracownie diagnostyki medycznej:

1) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,
2) Dzial Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:

a) rentgenodiagnostyki (RTG),
b) ultrasonografii (USG),
c) tomografii komputerowej (TK);

3) Pracownia Endoskopii,
4) Pracownia Elektrokardiograficzna.

§16
W szpitalu dzialaj^ nast^puj^ce komorki organizacyjne lecznictwa ambulatoryjnego:

1) Poradnia Chirurgiczna,
2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
3) Poradnia Neurologiczna,



4) Dzial Fizjoterapii i Rehabilitacji, w ramach ktorego dzialaja: Poradnia
Rehabilitacyjna, Dzienny Osrodek Rehabilitacyjny, Fizjoterapia Ambulatoryjna.

§17
Inne medyczne komorki organizacyjne i wyodrebnione stanowiska w szpitalu to:

1) Apteka,
2) Pielegniarka Epidemiologiczna,
3) Przetozona Pielegniarek,
4) Izba Przyjec,
5) ZespoJ Przewozowy ,,P" Transport Sanitarny,
6) Nocna i swiateczna pomoc ambulatoryjna w ramach POZ,
7) Nocna i swiateczna pomoc wyjazdowa w ramach POZ,
8) Transport sanitarny w ramach POZ.

§18
W strukturze organizacyjnej szpitala dzialaj§ nastepujqce komorki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy, shiz^ce dzialalnosci podstawowej szpitala:

1) Dzial Uslug Medycznych,
2) Dzial Administracyjno-Techniczny, w skJad ktorego wchodza;

a) Sekretariat,
b) Sekcja Techniczna i Zamowien,

3) Sekcja Ekonomiczna i Ksiegowosci,
4) Sekcja P\ac i Kadr,
5) Obsiuga Prawna/Radca prawny,
6) Samodzielne stanowisko ds obrony cywilnej i ochrony srodowiska

PeJnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,
7) Pemomocnik ds. ochrony danych osobowych,
8) Specjalista ds. BHP i PPoz,
9) Informatyk,
10)Kapelani.

§19
Sprawy dotyczace sposobu i warunkow udzielania swiadczeh zdrowotnych przez szpital,
jego funkcjonowania oraz podleglosci poszczegolnych komorek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy szpitala, zakres ich zadah i odpowiedzialnosci, okresla
regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Rad$
Spoleczna.

Rozdzial IV. Gospodarka flnansowa

§20
Szpital prowadzi gospodarke finansow^ w formie jednostki samodzielnej, wedhig planu
finansowego, na zasadach okreslonych ustawq o dzialalnosci leczniczej, ustaw^
o rachunkowosci, ustawq o finansach publicznych i ustaw^ o statystyce publicznej.

§21
Roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje
Rada Spoteczna.



§22
Szpital moze uzyskiwac srodki fmansowe;

1) z odplatnej dzialalnosci leczniczej, chyba ze przepisy odrebne stanowia inaczej;
2) z wydzielonej dzialalnosci gospodarczej innej niz wymieniona w pkt. 1,

polegajacej na:
a) najmie i dzierzawie lokali uzytkowych i rzeczy ruchomych,
b) sterylizacji sprzetu i narzedzi medycznych;

3) z odsetek od lokat,
4) z darowizn, zapisow, spadkow oraz ofiarnosci publicznej, takze pochodzenia

zagranicznego,
5) ze srodkow publicznych z przeznaczeniem na cele i na zasadach okreslonych

wart. 114 do 117 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dzialalnosci leczniczej.
6) od podmiotu tworzacego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o ktorym

mowa w art.59 ust.2 ustawy o dziaJalnosci leczniczej;
7) ze zbycia majatku trwalego, oddania w dzierzawe, najem, uzytkowanie lub

uzyczenie na zasadach okreslonych przez podmiot tworzacy;
8) ze sprzedazy produktow dzialalnosci pomocniczej szpitala oraz produktow

stanowiacych pozostalosci z dziaJalnosci prowadzonej przez szpital;
9) otrzymane na realizacje zadan okreslonych odrebnymi przepisami.

§23
0 podziale zysku decyduje dyrektor szpitala po uzyskaniu opinii Rady Spolecznej

Rozdzia) V. Postanowienia koncowe

§24
Nadzor nad szpitalem w zakresie zgodnosci dziaJan z przepisami ogolnie obowiazuj^cego
prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym szpitala w szczegolnosci: co do jakosci
1 dostepnosci udzielanych swiadczeh w zakresie nie naruszajacym sfery podlegajacej
nadzorowi medycznemu i prawa pacjenta do prywatnosci, co do prawidlowosci
gospodarowania mieniem i srodkami publicznymi, a takze calosci gospodarki finansowej,
sprawuje Powiat Ketrzyiiski jako podmiot tworzacy.

§25
Zasady i tryb dzialania systemu kontroli wewnetrznej szpitala okreslajq odrebne przepisy.

§26
Zmiany statutu dokonywane sa w trybie i na zasadach obowiazujacych dla jego nadania.

PRZEWJC JDNICZACY
Rady F#wi Aw Ketrzynie


