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UCHWAŁA NR XXIX/159/17
RADY POWIATU GORLICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowcza w Gorlicach
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2016 roku poz. 814 z późn.zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1638 z późn.zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Statut Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/156/17 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowcza w Gorlicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/159/17
Rady Powiatu Gorlickiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
STATUT
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, zwany dalej ,,Szpitalem
Specjalistycznym” jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, wykonującym działalność leczniczą w zakresie określonym Statutem.
2. W skład Szpitala Specjalistycznego wchodzą trzy zakłady lecznicze: Szpital, Ambulatoryjne
Świadczenia Zdrowotne oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
3. Szpital Specjalistyczny działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zwaną dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,.
5) niniejszego Statutu,
6) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.
§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Szpital Specjalistyczny jest Powiat Gorlicki.
2. Szpital Specjalistyczny może rozpocząć działalność leczniczą po uzyskaniu wpisu do rejestru
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.
3. Szpital Specjalistyczny podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
właściwy Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy.
4. Szpital Specjalistyczny posiada logo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
5. Misja Szpitala Specjalistycznego: Twoje zdrowie – Naszym celem.
§ 3. Siedzibą Szpitala Specjalistycznego jest miasto Gorlice.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
§ 4. Celem Szpitala Specjalistycznego 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 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) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.
§ 5. W zakresie wynikającym z przepisów prawa i zobowiązań z tytułu zawartych umów Szpital
Specjalistyczny realizuje w szczególności następujące zadania:
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1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez:
a) świadczenie usług z zakresu lecznictwa szpitalnego, w tym opieki psychiatrycznej, rehabilitacji,
medycyny paliatywnej,
b) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych
specjalnościach medycznych funkcjonujących w Szpitalu Specjalistycznym,
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,
g) zapewnienie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej w ramach podstawowej 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) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,
d) oświaty zdrowotnej, w tym zleconych programów profilaktycznych,
e) współpracy z samorządami zawodowymi,
f) współpracy z jednostkami dydaktycznymi w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów
medycznych,
g) działalności administracyjnej, ekonomicznej i technicznej,
h) realizacji zadań obronnych.
§ 6. 1. Szpital Specjalistyczny niezależnie od działalności o której mowa w § 4 i § 5 niniejszego Statutu
może prowadzić inną działalność gospodarczą polegającą na:
a) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego,
b) sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych,
c) realizacji usług diagnostycznych,
d) działalności szkoleniowej,
e) sprzedaży zużytych lub zbędnych urządzeń, sprzętu, wyposażenia i materiałów na warunkach określonych
przepisami.
2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać dostępności i poziomu
udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności nie może być uciążliwe dla pacjenta oraz
przebiegu leczenia.
3. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1 przeznaczone będą na cele statutowe Szpitala
Specjalistycznego.
Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
§ 7. 1. Zadania określone w Rozdziale II Statutu – Szpital Specjalistyczny realizuje poprzez utworzone
komórki organizacji wewnętrznej, które zgrupowane są w pionach funkcjonalnych zarządzania, lecznictwa,
logistyki, głównego księgowego i naczelnego pielęgniarza.
2. Wykaz komórek organizacji wewnętrznej w tych pionach określa załącznik nr 2, natomiast sposób ich
powiązań funkcjonalnych określa załącznik nr 3.
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§ 8. Szczegółowy zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ich podporządkowanie
służbowe, podział czynności i zakres odpowiedzialności pracowników, osób pełniących funkcje organizacyjne,
porządek i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych są ustalone i zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala
Specjalistycznego w formie regulaminu organizacyjnego po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
§ 9. Tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego odbywa
się w trybie zmiany Statutu.
Rozdział 4.
ORGANY SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
§ 10. 1. Szpitalem
Specjalistycznego.

Specjalistycznym

kieruje

i reprezentuje

go

na

zewnątrz

Dyrektor

Szpitala

2. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego zatrudnia na podstawie powołania lub umowy
o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno – prawną podmiot tworzący.
3. Umowa z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego, o której mowa w ust. 2 może być rozwiązana przez
organ który go zatrudnił po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego.
4. Dyrektor, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań ustawowych samodzielnie podejmuje decyzje
dotyczące Szpitala Specjalistycznego i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań Szpitala Specjalistycznego określając
każdorazowo zakres i czas udzielonego pełnomocnictwa.
6.Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.
7. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, udzielone w formie pisemnej.
§ 11. Dyrektor zarządza i kieruje Szpitalem Specjalistycznym.
Funkcję tę pełni przy pomocy wyspecjalizowanych podległych Mu bezpośrednio służb oraz poprzez
Zastępców Dyrektora, którzy zarządzają i kierują pionami lecznictwa i logistyki.
RADA SPOŁECZNA
§ 12. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, a także organem
doradczym Dyrektora.
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Gorlickiego.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
jako przewodniczący - Starosta Gorlicki lub osoba przez niego wyznaczona,
jako członkowie:
przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Gorlickiego w liczbie 9 osób.
Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania. Po upływie kadencji dotychczasowa
Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.
Zmian w składzie osobowym Rady Społecznej dokonuje Rada Powiatu na wniosek organów
delegujących swoich przedstawicieli, a także Przewodniczącego Rady Społecznej po uzyskaniu zgody
organów delegujących.
Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w razie:
pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
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przedłużających się nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej spowodowanych chorobą trwającą
powyżej 6 miesięcy,
zatrudnienia członka Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym.
Szczegółowy tryb pracy Rady, w tym zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał określa Regulamin
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu.
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
§ 13. Szpital Specjalistyczny prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i zobowiązań.
Gospodarka finansowa Szpitala Specjalistycznego prowadzona jest w oparciu o:
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011.o działalności leczniczej,
ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki Szpitala Specjalistycznego jest plan finansowy i inwestycyjny, ustalany przez
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
Zarząd Powiatu, w terminach określonych w odrębnych przepisach, zatwierdza roczne sprawozdanie
finansowe Szpitala Specjalistycznego na wniosek Dyrektora.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Statut Szpitala Specjalistycznego uchwala Rada Powiatu Gorlickiego.
Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym w ust. 1.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
leczniczej oraz inne właściwe przepisy prawa.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Załącznik Nr 1
do Statutu Szpitala Specjalistycznego
im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
LOGO SZPITALA

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Załącznik nr 2
do Statutu Szpitala Specjalistycznego
im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Wykaz komórek organizacji wewnętrznej
1. Pion Zarządzania podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala:
1) Dział Kadr,
2) Biuro Prawne,
3) Rewident zakładowy,
4) Tajna kancelaria,
5) Sekretariat,
6) Dział Organizacji i Nadzoru,
- Archiwum Szpitalne.
7) Stanowisko ds. BHP,
8) Biuro ds. Systemu Zarządzania Jakością,
9) Sekcja Informatyki.
2. Pion lecznictwa podlega Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych:
I. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Szpitala:
1) Oddział chirurgii ogólnej
dziecięcej,

i onkologicznej z pododdziałem urologicznym oraz pododdziałem chirurgii

2) Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
3) Oddział okulistyczny,
4) Oddział ginekologiczno – położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej,
5) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
6) Oddział dziecięcy,
7) Oddział internistyczno – endokrynologiczny,
8) Oddział neurologii,
- pododdział udarowy,
9) Oddział noworodków i wcześniaków,
10) Oddział psychiatrii,
11) Oddział geriatrii,
12) Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- pododdział rehabilitacji neurologicznej,
13) Oddział onkologii,
14) Oddział medycyny paliatywnej,
15) Oddział internistyczno – kardiologiczny,
- pracownia elektrofizjologii,
16) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
17) Szpitalny oddział ratunkowy,
18) blok operacyjny,
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19) Apteka szpitalna z pracownią cytostatyków.
II. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych:
1. Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna:
a) Poradnia chirurgii ogólnej,
b) Poradnia chirurgii onkologicznej,
c) Poradnia urologiczna,
d) Poradnia chirurgii dziecięcej,
e) Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci,
f) Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dorosłych,
g) Poradnia laryngologiczna,
h) Poradnia okulistyczna,
i) Poradnia kardiologiczna,
- Pracownia EKG.
- Pracownia kontroli rozruszników,
j) Poradnia endokrynologiczna,
k) Poradnia diabetologiczna,
l) Poradnia pulmonologiczna,
m) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
n) Poradnia alergologiczna,
o) Poradnia patologii i rozwoju noworodka,
p) Poradnia zdrowia psychicznego,
q) Poradnia psychologiczna,
r) Poradnia neurologiczna,
s) Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży,
t) Poradnia reumatologiczna,
u) Poradnia rehabilitacyjna,
v) Poradnia skórno-wenerologiczna,
w) Poradnia onkologii i chemioterapii,
x) Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci,
y) Poradnia geriatryczna,
z) Poradnia medycyny pracy,
aa) Poradnia stomatologiczna,
bb) Poradnia chirurgii stomatologicznej,
cc) Poradnia ortodontyczna,
dd) Poradnia okulistyczna z pracownią angiografii przy oddziale okulistyki,
ee) Szkoła rodzenia,
ff) Zespół leczenia środowiskowego,
gg) Poradnia preluksacyjna,
hh) Poradnia profilaktyki chorób piersi.
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ii) Poradnia osteoporozy,
jj) Poradnia protetyki stomatologicznej.
2. Ambulatoryjna Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
a) poradnia lekarza POZ,
b) poradnia pielęgniarki POZ,
c) transport sanitarny.
3. Zespoły ratownictwa medycznego:
a) 2 Zespoły Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujące w Gorlicach,
b) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Uściu Gorlickim,
c) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Łużnej,
d) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Bieczu,
4. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
- Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów.
5. Pracownia endoskopii,
6. Centralna sterylizatornia i dezynfektornia ze stacją przygotowania łóżek,
7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z laboratoriami:
a) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
- Pracownia serologii transfuzjologicznej i Bank krwi,
b) Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne:
8. Zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami:
a) rentgenowskimi,
b) tomografii komputerowej,
c) ultrasonografii,
d) densytometrii.
9. Oddział dzienny rehabilitacji dzieci,
10. Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej,
11. Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej,
12. Oddział dzienny psychiatryczny,
13. Pielęgniarka epidemiologiczna,
14. Kapelan.
III. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
3. Pion Naczelnego Pielęgniarza:
1) Pielęgniarki Oddziałowe, Położna Oddziałowa, Pielęgniarki Koordynujące,
2) Pielęgniarka Społeczna Szpitala,
4. Pion Logistyczny podlega Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki
1) Dział Żywienia,
2) Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,
3) Dział Obsługi i Utrzymania Infrastruktury,
4) Dział Energetyki i Aparatury Medycznej,
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5) Dział Transportu Sanitarnego.
6) Stanowiska samodzielne:
a) stanowisko ds. OC,
b) stanowisko ds. p.pożarowych,
c) stanowisko ds. remontów i inwestycji,
d) stanowisko ds. dokumentacji.
5. Pion Głównego Księgowego:
1) Sekcja płac,
2) Sekcja finansowa,
3) Sekcja controlingu i planowania.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno
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Załącznik nr 3 do Statutu
Szpitala im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Poz. 4454
Rada Społeczna

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach

Szpital

Blok
sterylizatornia
operacyjny

Pielęgniarki Oddziałowe,
Położna Oddziałowa,
Pielęgniarki Koordynujące

Sekcja
finansowa

Dział Kadr

Pielęgniarka społeczna
szpitala

Sekcja
płac

Biuro
Prawne

Sekcja controlingu
i planowania

Rewident
Zakładowy

Apteka szpitalna
z pracownią cytostatyków

Ambulatoryjna NiŚOZ POZ
Zakład Diagnostyki
Obrazowej

Dział Energetyki i
Aparatury Medycznej

Naczelny
Pielęgniarz

Oddziały
Szpitalne

Ambulatoryjne
Świadczenia Zdrowotne

Z-ca dyrektora
d.s. Logistyki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Pielęgniarka
epidemiologiczna

Sekcja
Informatyki

Kapelan
Stanowisko ds. BHP

Zespoły ratownictwa
medycznego
Przyszpitalna Przychodnia
Specjalistyczna

Dział Organizacji
i Nadzoru

Centralna Sterylizatornia i Dezynfektornia
za stacją przygotowania łóżek
Zakład Rehabilitacji Leczniczej – Zespół
Rehabilitantów i Fizjoterapeutów

Oddziały Dzienne
Zespół Leczenia
Środowiskowego

Dział Żywienia

Sekcja Umów, Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych
Dział Obsługi i Utrzymania
Infrastruktury
Stanowiska samodzielne

Sekretariat

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej

Pracownia Endoskopii

Dział Transportu
Sanitarnego,

Biuro ds. Systemu
Zarządzania Jakością

