OBR.0006.72.2019

/Projekt/

Zarejstrowano w Biurze Rady
w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 12:30

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511), art. 42 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zespołu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Opieki

Zdrowotnej

w Oświęcimiu

w brzmieniu

określonym

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały, tracą moc:
1) Obwieszczenie Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 2017 r. (Dz. U. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 1346),
2) Uchwała Nr XXX/298/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
3) Uchwała Nr XXXII/318/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
4) Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
5) Uchwała Nr XLVI/418/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
6) Uchwała Nr LI/455/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
7) Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
STATUT
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OŚWIĘCIMIU
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Nazwa podmiotu leczniczego brzmi: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, zwany dalej Zespołem, jest wyodrębnionym organizacyjnie
zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia w trybie i na zasadach określonych:
1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami
wydanymi na jej podstawie,
2) niniejszym Statutem.
3. W Zespole działają zakłady lecznicze:
1) Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana,
2) Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne.
§ 2. 1. Podmiotem, który utworzył Zespół, nadaje mu statut i sprawuje nad nim nadzór, jest Powiat
Oświęcimski.
2. Siedzibą Zespołu jest miasto Oświęcim.
Rozdział II.
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 3. Celem Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym
oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,
2) udzielanie także świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych
z podmiotami zlecającymi takie świadczenia,
3) wykonywanie zadań profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
4) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych,
5) prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia.
§ 4. W zakresie wynikającym z przepisów prawa i zobowiązań z tytułu zawartych umów Zespół realizuje
szczególności następujące zadania:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez:
a) świadczenie usług z zakresu lecznictwa szpitalnego, w tym opieki psychiatrycznej,
b) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych
specjalnościach medycznych funkcjonujących w Zespole,
c) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,
d) wykonywanie badań diagnostycznych,
e) wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy,
f) zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej,
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g) wykonywanie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umów zawartych z uprawnionymi podmiotami,
3) wykonywanie innych zadań, pomocniczych względem działalności podstawowej poprzez prowadzenie:
a) transportu sanitarnego,
b) apteki szpitalnej,
c) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
d) oświaty zdrowotnej, w tym zleconych programów pro zdrowotnych,
e) współpracy z samorządami zawodowymi,
f) współpracy z jednostkami dydaktycznymi w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów
medycznych,
g) działalności administracyjnej, ekonomicznej i technicznej.
4) wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju.
§ 5. Zespół prowadzi działalność:
1) gospodarczą inną niż leczniczą w następujących zakresach: dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajmu
rzeczy, usług przewozowych, usług naprawy sprzętu, usług farmaceutycznych, usług kserograficznych,
usług udostępniania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej, usług udzielania zakładom
ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia, organizacji szkoleń, kursów oraz konferencji związanych
z działalnością leczniczą, obsługi imprez w zakresie zabezpieczenia medycznego, pobierania opłat
parkingowych, prowadzenia szkoły rodzenia, usług związanych z udziałem osób towarzyszących
w szczególności przy pobycie dziecka w szpitalu, świadczenia usług przechowywania dokumentacji
medycznej na rzecz innych podmiotów.
2) leczniczą, polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych odpłatnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział III.
ORGANY ZESPOŁU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 6. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Społeczna.
DYREKTOR ZESPOŁU
§ 7. 1. Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki podmiotu leczniczego określone ustawą o działalności leczniczej.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
4. Dyrektor podejmuje w formie zarządzenia decyzje dotyczące działalności Zespołu.
RADA SPOŁECZNA
§ 8. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zespół
oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.
2. Rada Społeczna powoływana jest przez Radę Powiatu w Oświęcimiu.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa pięć lat licząc od dnia jej powołania przez Radę Powiatu w Oświęcimiu,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady Społecznej przez Radę Powiatu nowej kadencji.
5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą:
a) z głosem doradczym Dyrektor Zespołu,
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b) przedstawiciele związków zawodowych, działających w Zespole.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej, poza osobami wymienionymi w ust. 5, mogą ponadto uczestniczyć:
a) z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych,
b) inni zaproszeni goście.
7. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej.
8. Na wniosek Dyrektora Zespołu, Rada Społeczna może wyrażać opinię w sprawach istotnych
dla funkcjonowania Zespołu, innych niż wymienione w § 8 ust. 7 Statutu.
9. W trakcie trwania kadencji Rada Powiatu w Oświęcimiu może odwołać przewodniczącego Rady
Społecznej w razie utraty sprawowania funkcji Starosty Oświęcimskiego sprawującego funkcję
przewodniczącego Rady Społecznej lub osobę, którą wskazał do pełnienia tej funkcji.
10. W trakcie trwania kadencji Rada Powiatu w Oświęcimiu może odwołać każdego członka Rady
Społecznej w razie złożenia przez niego pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Społecznej,
z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Złożenie pisemnej rezygnacji przez przewodniczącego Rady Społecznej lub przedstawiciela Wojewody
Małopolskiego jest skuteczne jedynie w razie wskazania nowej osoby na ich miejsce, która wyraziła
na to swoją zgodę.
12. W trakcie trwania kadencji Rada Powiatu w Oświęcimiu może odwołać członka Rady Społecznej,
który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie brał udziału w co najmniej trzech posiedzeniach Rady Społecznej
z rzędu. Przepisu nie stosuje się do przewodniczącego Rady Społecznej i przedstawiciela Wojewody
Małopolskiego.
13. Rada Powiatu w Oświęcimiu może odwołać w trakcie trwania kadencji członka Rady Społecznej, który
został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Odwołanie
z powyższej przyczyny przedstawiciela Wojewody Małopolskiego odbywa się wyłącznie na wniosek
Wojewody Małopolskiego wskazujący nowego przedstawiciela, który wyraził na to swoją zgodę.
14. Rada Społeczna działa w oparciu o Regulamin Rady Społecznej ustalający sposób zwoływania
posiedzeń, tryb pracy i tryb podejmowania uchwał.
15. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo odwołania do Rady Powiatu.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą:
1) Pion Medyczny,
2) Pion Zarządzania, Finansów i Rachunkowości,
3) Pion Techniczno–Eksploatacyjny,
4) Pion Organizacyjno–Administracyjny.
2. Zakres zadań i strukturę organizacyjną pionów ustala Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu.
3. Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu.
4. Schemat organizacyjny Pionu Medycznego stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
§ 10. 1. Dyrektor Zespołu sprawuje swoje funkcje przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno–Eksploatacyjnych,
2a) Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno–Administracyjnych,
3) Naczelnej Pielęgniarki,
4) Głównego Księgowego.
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2. Dyrektor Zespołu jest bezpośrednim przełożonym pracowników komórek organizacyjnych wchodzących
w skład Pionu Zarządzania, Finansów i Rachunkowości.
§ 11. 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek
organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego.
2. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno–Eksploatacyjnych kieruje powierzonym zakresem spraw
i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Techniczno–Eksploatacyjnego.
3. Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno–Administracyjnych kieruje powierzonym zakresem spraw
i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Organizacyjno–Administracyjnego.
4. Naczelna Pielęgniarka kieruje pracą pielęgniarek i położnych.
5. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo–Księgowy.
§ 12. Organizację i zadania oraz sposób kierowania poszczególnymi jednostkami i komórkami
organizacyjnymi określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU
§ 13. 1. Zespół prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
2. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w oparciu o:
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy i inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora Zespołu
po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
4. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu dokonywane jest przez podmiot uprawniony wybrany
przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
5. Rada Powiatu w Oświęcimiu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zespołu.
Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu wynika z konieczności
uporządkowania oraz ujednolicenia statutu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej statut nadaje podmiot tworzący.
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