
OBWIESZCZENIE
RADY PowIATU BĘDzlŃsrrnco

z dnia 19 grudnia f013 r.

rv sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwaĘ w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi
ZakladÓw opieki Zdrowotnej

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszanirr aktÓw normatywnych i niektÓrych innych
aktÓw prawnych (Dz.U.f\l 1'197.1|7f j.t.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity
uchrvały Nr XI}il3 |4lf012 Rady Powiatu Będzifukiego z dnia 20 grudnia 20t2r. w sprawie nadania Statutu
Powiatowemu Zespołowi ZakładÓw opieki Zdrowotnej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

l) UchrvałąNr XXI/319lf013 Rady Powiatu Będzifiskiego z dnia 08.02'20l3r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Powiatowego ZespotuZakładÓw opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Sla.20|3,2|41, ogłoszony dnia

' 07.03,2013r.);

2) UchwałąNr XXI62al20l3 Rady Powiatu Będziriskiega zdnia 08.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian
rv Statucie Powiatowego Zespołu ZaktadÓw opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Sla. 2013.2142, ogtoszony dnia
07.03.2013r.);

3) UchwatąNr xx|/321l2013 Rady Powiatu Będzirlskiego z dnia 08.02'2013r. w sprawie zatwierdzęnia zmian
w Statucie Powiatowego Zespoł,u ZakładÓw opieki Zdrowotnes (Dz. Urz.Woj. Sla. 2013.2,t43, ogłoszony dnia
07.03.2013r,);

4) Uchwałą Nr XXIl322|20l3 Rady Powiatu Będziriskiego z dnia 08.0f,2013 w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Porviatowego Zespołu ZakładÓw opieki Zdrowotnej(Dz. Urz. Woj. Sla. 20|3.f|44, ogłoszony dnia
07.03.2013r,);

5) Uchwałą NR Xxvll39lD0|3 Rady Powiatu Będziriskiega 7,dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zrniany
Uchrvaty Nr XI}V3|4lf0l2 Rady Powiatu Będziriskiego zdnia 20grudnia 2a12r. wsprarvie nadania Statutu
Powiatowemu Zespołowi ZakładÓw opieki Zdrowotnej (Dz. Urz, Woj. Sla 2a13/7aL ogłoszony dnia
04.07.2013 r.);

6) Uchwałą Nr XXvI/392l20L3 Rady Powiatu Będzifiskiego z dnia 27 czerwca 2013r.łw sprawie zmiany
Uchrvaty Nr XI}V314/20|2 Rady Powiatu Będzitlskiego z dnia 20 grudnia }a|fr. w sprawie nadania Statutu
Powiatowemu Zespotowi ZakładÓw opieki Zdrowotnej (Dz.Urz. Woj. Sla. faB.47a2' ogłoszony dnia
44.07.f013r.);

7)Uchr,vatą Nr X.xv|/428l20|3 Rady Powiatu Będzirlskiego zdnia 27 czerwca 20l3r. rv sprawie zmiany
Uchwały Nr XI)il3 |4na|2 Rady Powiatu Będzinskiego z dnia 20 grudnia 201?r. w sprawie nadania Statutu
Powiatowemu Zespołowi ZakładÓw opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Sla. 20|3.549,I, ogłoszony dnia
04.09.2013r.), zgodnię z brzmięnięm załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Porviatu
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UCIIWAŁA NR xx)il4slna'3
RADY PoWIATU BĘDzrŃ$KIEGo

Itonin Nr ""J"'*H.'.ff.ffi*ffi

rilnin #.P{:.W

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie obwieszczonia o ogloszenlu jednolittgo trhstu UchwnĘ Nr Xl}{/Jl4ftan Rady Powiłtu
sędzi{skiego z dnia 20 grudnia f0L?,r, w rprnwie nadanir $tatutu Powiatowgmu f,ospolowl ZakładÓw

Opieki ZdrowotneJ

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktÓw normatywnych i niektÓrych
innych aktÓw prawnych (Dz'U. zfa| 1 r., nr l97 , poz, 1 172 j.t.)

Rada Powintu Będzifiskiego

, uchwalr:

$ 1. Ogtasza tekst jednolity uchwaĘ Nr XDil3 unuŁ Rady Powiatu Będeifiskiego z dnia 20 grudnia fa|fr.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi ZakładÓw opiekiZdrowotnej.

$2. 1. ogłoszenię tekstu jednolitego uchwĄ nastąpi wformie obwieszczenia Rady Powiatu Będzifiskiego,
ktÓre,stan awi załącmik do niniej szej uchwały.

f " Załącznik do uchwaĘ podtega ogłoszoniu w Dzienniku Urzędolvym Wojewody Śtą5kiego.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzitlskiego.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniom podjęcia.
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UZASADNIENTE
Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktÓw normatywnych
i niektÓrych innych a|t6w ptarvnyeh (Dz.U.201l.l97.l l?2 j.t.) tekotylcdno|ite nktÓw normat5łmych
innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania akfu normffiego. Ponadto, tekst .1ianoiity
tekstu normatywnego innego niz ustlawa ogłasza się nie rzadziej ia raz 12 miesię cy,jeze|ibył on
nowelizowany.

Powyższe aznaezl, obowią3ek ogłoszenia wszystkich tekstÓw jednolitych aktÓw prawa m'iejscowego
wydanych pruęzpowiaĘ.

W zwiąku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchrvaty w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
statutu Powiatowego Zespo'łu ZakładÓw opiekiZdrowofrrej w Będzinie.

PrzewodniczącyRady PowiaĘpfui skiego

?
Emil Bfstrowski
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:ff*-:;J,i:nffi'enia
z dnia 19 gnrdnia 2013 r.

Uchwała Nr XlX/JunDn
Rady Powiatu Będzifiskiego

z dnia 20 gnrdnia20l2n

w sprawie nadania Statutu Fowiatowemu Zespolowi ZakladÓw opieki Zdrowotnej

na podstawie: art. 4 ust.l pkt 2, art.12 pkt 1l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. Nr l42 z200|r.,poz. 1592

zpÓtn. zm.) orazart.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20l lr.

o działalności lecmiczej (Dz U. z201l r., Nr ||2, poz. 654 z p6źrt. z.rl,)

Rada Powiatu Będzi sklego

uchwala:

$ 1. Nadać Statut Powiatowemu Zespołowi ZakładÓw opieki Zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.

s f , z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu fiacą moc następujące uchwĄ:

l. Uchwała Nr x|v|23|lf0|2 Rady Powiatu Będzittskiego z dnia 26 kwiotnia
Statutu Powiatowego Zespołu ZakładÓw opieki Zdrowofrrej

2. Uchwała Nr XV/245l20|2 Rady Powiatu Będzifiskiego zdnia 14 cuerwca f0|2t. wsprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Powiatowego Zespofu ZakładÓw opieki Zdrowotnej.

$ 3. Wykonanie uchwaty powierza się Zarządowi Powiatu Będzifiskiego.

$ 4. Uchwala wchodzi w f-ycie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewÓdawa
Sląpkiego.
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ZałącznikNr 1 do Uclrwaty Nr XIX/314l201f

Rady Powiatu Będzióskiego

z dnia 20 grudniaf0l2 r.

STATUT
Powiatowego Zespolu ZakladÓw opieki Zdrowotnej

I. Postanowienia ogÓlne.

$ 1. Samodzielny Publiczny ZespÓł ZakładÓw opieki Zdrowotnej, działający pod nazlvą Por'r'iatowy Zespoł
ZakładÓrv opieki Zdrowotnej, zwany da|ejPZZOZ, działana podstawie:

1.Ustawy odziałalności leczniczej zdnia 15kwietnia 20l1r. (Dz.U.Nr 112poz.654z201lr. zpÓżn. zm)
i przepisÓw wykonawczych wydanych na podstarvie tej ustawy.

2. Innych przepisÓw doĘczących podmiotÓw lecznicrych.

3' Ustawy z dniaf3,04,|964 r, Kodeks cywilny (Dz.U. Nr l6 poz.93 z 1964r, pÓźniejszymi zmianami).

4. Niniejszego Statutu.

$2. l.Siedziba PZZ\Z mieści się wBędzinie' Adres siedziby: ul. Małachowskiega L2,42-500 Będzin. Wykaz
jednostek i komorek organizacyjnych, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w ktÓrych prowadzona jest
działalność lecznicza.PZZoZ stanowi ZałącznikNr 1 do niniejszego Statutu.

f . Zmiana siedziby PZZOZ wymaga zmiany Statutu.

$ 3. l. Podmiotern tworzącyln tj.podmiotem, ktÓry utworzył Pzzozjest Powiat Będzióski:

2' Podmiot tworzący:

a, przekazuje lv nieodpłatne użytkowanie nieruchomości,

b. sprawuje nadzÓr nad zgodnclścią działa PZZUZ, z przepisami prawa, Statutem i Regulaminęnr
Organizacyjnym,

e. nadaje Statut PZZOZ.

s 4. 1,PZZOZ jest podmiotem lecznicąym niebędącym przedsiębiorcą i ma formę samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

f.PzZoZ podlega wpisowi do rejestru podmiotÓw wykonujących działalność lecznicząprowadzonego przęz,
Wojewodę Slą5kiego'
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II. Cele i zadania

$ 5" Celem PZZoZjest prorvadzen|e działalności leczniczej polegającej na:

1. udzielaniu świadcze zdrowotnych tj. dziatari słuĘcych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia oraz innych dziatarl medycanych wynikających z procesu leczenia lub przepisÓw odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania w zakresie:

a. stacjonarnych i całodobowych świadczeri zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,

b. ambulatoryj nych świadczeri zdrowotnych.

2. promocji zdrowią

3. realizacj i zada dydaktycznych i badawczych rv powiązaniu z udzielaniem śrviadcze zdrowotnych
i promocją zdrorvia.

$ 6 .

I' Do zadanPzzoz na\eĘ:

1. Udzielanie stacjonarnych i całodobolvych świadczef zdrowotnych szpitalnych poptzez wykonywanie całą

dobę komp1eksowych świadczęri zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji,
ktore nie mogą byĆ realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeri zdrowotnyclr lub

ambulatoryj nych śrviadczeti zdrowotnych.

2. Udzielanie stacjonarnych i catodobo\\ych świadczeti zdrowotnych innych niż szpita|ne w zakładzie
pielęgnacyjno - opiekuficzynr polegających na udzielaniu catodobowych świadczerl zdrowotnych, ktÓre obejmują

iwoim zakresem pielęgnację, bpiekę i rehabilitację pacjentÓw niewymagających hospitalizaqi, oraz zapewnianir"r

im produktÓw lecżniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczefii wyżywienia odpowiednich do stanu

zdrowia, atakfę p'o*ud'*niu edukacji zdrowotnej dla pacjentÓw i członkÓw ich rodzin arv prrygotowaniu tych

osÓb do sanroopieki i samopielęgnacji w warunkach domowYch.t)

3. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeri zdrowotnych tj' świadczeri w warunkach niewymagających ich

udzielania w trybie stacjonarnym i catodoborvo:

3.1. w zakresie podstar.vowej opieki zdrowotnej:

a. udzielanie Śr.viadczefr zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiskazam|eszkania,

b. rrdzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczer{ Leczniezych, w tym w domu pacjenta,

c. prowadzenie czynnęgo poradnictwa,

d. udzielanie świadczeri nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;2)

3.2.w zakesie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenie porad specjalistycznych
w ramach lecznictwa ambtrlatoryjnego w zakresie posiadanych specjatności, w tym w domu pacjenta;

3.3.rehabilitacji leczniczej polegających na udzielaniu świadczeri zdrowotnych polegalących na działaniach
usprawniającyc|r, ktÓrę słuzązachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w tym w clomu pacjenta;

3.4. wykonywanie badari diagnostycznych w zakresie diagnostyki medycznej i analitycznej w celu

rozpozfiania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

4. W zakresie medycyny pracy rcalizacjaświadczeri (na podstawie zawaĘch umÓw) - zgodnie z ustawą z dnia

27.06.1997 r. o służbie *.dycyny pracy (tj. Dz'U. Nr l25, poz.13|7 z20a4 r, zpÓżniejszymi zmianami).

5, Prowadzenie promocji zdrowia.

l) zmiany dokonanę przę?' $ l ust' 1 lit. a) uchwaĘ nr xx|l322/?0l 3 Rady Powiatu Będziliskiego z dnia 8 lutego 2013r'
z)zmiany dokclnane przez$ l ust.1 lit. b uchwaĘ nrXXIl32fl20|3 Rady Powiatu Będziriskiego zdnia 8 lutego 20l3r.
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6. Uczestniczenie w przygotowywaniu osÓb do wykonywania zawodu medycanego i kształceniu osÓb
wykonujących zawÓd medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych
osÓb.

7. orzekanie i opiniowanię o stanie zdrowia.

8. w zakresie ochrony zdrowia wykonywanie zadaft narzecz obronności kraju, w syfuacjach nadzwyczajnych
m.in. nac?as kryzysu, ragtożenia lub wojny.

il.PZZoZ może prowadzić, bez szkody dla jakości idostępności realizowanych statutowo świadczeri
zd rowotnych, dzi atal no ść inną n iz dzi ałal no ś ć |ecmicza, polegaj ąc8 na: l )

1. najmie lub dzierżawie pomieszczefi i powierzchni będących w jego dyspozycji;

2. najmie lub dzierżawie wyposaź,enia, narzędzi, sprzętu medycznego będących w jego dyspozycji;

3. uzyskiwaniu odpłatności za badanią usługi i świadczenia zdrowotne od osÓb innych niz ubezpieczone oraz
uprawnionych do tych świadczerl na podstawie odrębnych przepisÓw.

II.PZZOZ wykonuje zadania, ktÓrych obowiryek wykonania nałożyt podmiot tworzący zgodnie
zart,38 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o działalności leczniczej.

N . PZZOZ wykonuje inne radania, niewymienione powyżej, a wynikaj ąee z odrębnych przepisÓw.

$ 7. l . Zadania statutowe PZZOZ wykonująjednostki i komÓrki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy
określone w $ 16 niniejszego Statutu.

2. Wykonując zadania statutowePZZOZ rvspÓłdziata z:

a. innymi podmiotami leczniczymi

b. samorządami terytorialnymi

c. WojewÓdzką Stacją Sanitarno.Epidemiologicznąi Powiatową Stacją Sanitarno.Epidemiologiczną

d. WojewÓdzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycatej

e. WojewÓdzkim ośrodkiem Medycyny Pracy

f. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecanictwa

g' organizacjami spotecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, samorządami zawodÓw medycmyclt.

III. iaasyim.

$ 8. organarr PZZoZ są.

- Dyrektor

- Rada Spoteczna

s 9. l .PZZOZ kieruje Dyrektor, ktÓry reprezentujePZZUZ na zewnątrz ijest przełożonym pracownikÓw.

2. Dyrektor ponosi odpor,viedzialność zazuządzaniePZZOZ, aw szczegÓlttości za:

a. jakośĆ usług medycznych,

b. gospodarkę mieniem oraz środkami finansowymi,

c. realizację praw pacjenta przez jednostki, komÓrki organizacyjnePZZ0Z,

d. zarządzani e podlegĘm personelem,

e. rozwÓj kierowane go PZZOZ,

f. przestrzeganie zasad prawidłowego stosowania prawą

l) aniany dokonane przez $ l ust.1 lit. c) uchwaly nr Xxll32f/20l3 Rady Porviatu Będziriskiego z dnia 8 lutego 20l3r,
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g. organizowanie pomocy lekarskiej w przypadku masowych zachorowa lub wypadkÓw na terenie objętynr
dziatalnoś ciąPZZoZ,

3. Dyrektor wspÓłpracuje z Radą Społeczną działającą prry P?-Z1Z na zasadach określonych w Regulaminie
Rady Społecznej.

4. Dyrektor wspÓĘracuje z podmiotem tworzącym na zasadach określonych w obowiągujących aktach
prawnych.

5, Podmiot tworzący nawią3uje stosunek pracy z Dyrektorem na podstawie powołania' umowy o pracę lub
umow}' cywilno . prawnej po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym.

$ 10. 1. DyrektorPZZaZ kiemje PZZOZ przy pomocy:

a. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

b. Z-cy Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju

c. GłÓwnego Księgowego

2' w przypadku, gdy Dyrektorem PZZOZ nięjest lekarz, na stanowisko Z-sy Dyrektora ds. Leczrrictwa
przeprowadza się postępowanie konkursowe' ktÓre ogłasza pod:miot tworzący.

3. ZastępcÓw DyrektoraPZZoZ zattudnia Dyrektor PZZUZ zgodnie z obowiąpującymi przepisami.

$ 11. t. Radę Społecznąpowołuje, odwotuje orazz:wołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

2' Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. odwołanie członkÓw Rady Spotecmej przed upływem kadencji może nastąpić.:

3.l. na własny wniosek członka Rady,

3.2, na wniosek Rady Powiatu Będzifiskiego, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Rady Społecznej lub
Dyrektora PZZ}Z z uwagi na następujące okoliczności:

a. znrianę rniejsca pracy członka,

b. zmianę miejsca zamieszkania członka,

c. wazne powody o charakterze osobistym członka,

d. brak aktywności członka rady społecznE, tj. w przypadku 5 krotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na
posiedzeniach Rady,

e. w przypadku śnrierci cztonką

f. skazania członka prawomocnyrn wyrokiem za przestępstwo umyślne.

4. Wniosek, o ktÓrym mowa w pkt. l) i 2) nrusi zawierać wskazanie stosownej prryc'Zyny,

5. odwołanie członkÓw Rady Spotecznej przed upływem kadencji następuje po podjęciu uchwały Rady
Powiatu Będziliskiego.

$ 12. l. Rada $połeczna jest organem inicjującym i opiniodawcrym podmiotu tworzącego ?ZZ}Z oraz doradceym
Dyrektora PZZOZ.

2. w skład Rady Spotecznej rvchłldzą

. jako przervodniczący - Starosta Powiatu Będzifiskiego lub osoba pz.ęzniego wyznaczona

. jako członkowie: . przedstawiciel Wojewody Śląpkiego

- l 5 przedstarvicięli rvyłoniony ch przez Radę Powiatu Będziriskiego

3. Członkiem Rady Społecznej nie moze byl osoba zatrudnionaw PZZ}Z,

4, W posiedzeniach Rady Spotecanej uczestniczy Dyrektor PZZOZ oraz przedstawiciele organizacji
związkowych działających w PZ7aZ,
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5. w posiedzeniach Rady Społecmej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele
samorządÓw zawodÓw medycmych.

6. Rada Społeczna realialje zadania określone w ustawie o działalności lecaticr-ej,

$ 13. SposÓb nroływania posiedzefi Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał okeśla Regularnin Rady
Społecznej uchwalony pftrlzRadę Społecmąi zatwierdznrty przez"podmiottworzągy.

$ 14. od uchwĄ Rady Społecznej Dyrektorowi prąysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego w terminie 30 dni

od daty podjęcia uchwaty.

$ 15.

I. organizację wewnętrznąP7-ZoZ Norząjednostki i komÓrki organizaryjne okeŚlone w Załączniku Nr l do

stafutu onznifej wymienione komÓrki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1 . Dyrekto rowi P7-ZŻZ bezpośrednio podlegaj ą

a. Z-caDyrektora ds. Lecznictwa

b,Z-caDyrektora ds. organizacji i Roałoju

c. GtÓwny Specjalista ds. audytu wewnętrznego

d. GłÓwny Księgowy

e. Dzia| Konff o li Zarządczej

f. Dział organizacji i Nadzoru

g,Dzia| Sfużby Pracowniczej i Spraw Socjalnych

h. ZespÓt RadcÓw Prawnych

i. Rewident Zakładowy

j. Stużby BHP

k. Inspektor ds. obronnYch

l. Sekretariat

2. Z.cy Dyrelrtora ds. Lecznictwa podlegają

a. Naczelna Pielęgriarka

b. Personel wy fszY medYcznY

c. Dział statystyki Medycznej

3. Z-cy Ęrektora ds. organizacji i Rozwoju podlegają

a. D ział, Adrn inistracyj no.Go s p odarc zy

b. Dział Techniczny

c. ZamÓwienia Publiczne

d. Inspektor ds. ochrony Przeciwpożarowej

e.Dział' Informatyki

4. GłÓwnemu Księgowemu podlegają:

a.Dział Księgowości

b. Dział Likwidatury PoborÓw

II. Schemat organizacyjny P7-ZŻZ stanowi ZałącmikNr 2 do niniejszego Statutu.
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III. organizację i zadania poszczegÓlnych jednostek, komÓrek.organizacyjnych oraz warunki ich wspÓłdziałaniadla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmi.ofu pod względem diagnostyczno .
leczniczym, pielęgnacyjnym. re!{jlitacyjnym i administracyjno . gospodar cnymtych jednostek i kornÓrekokreśla Regulamin organizacyj ny Pzzoz: 

.

IV. Gospodarka finansowa

s 16.

LPZZjZ jako Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową przedewsrystkim w oparciu o:

l. plan finansowy ustalony przezDyrektora VZZOZ,
2. ustawę o działalności lecaniczej zdnia l5 kwietnia 2011 r. (Dz.U.Nr ||2 poz,654 zfl||r. zpÓźn.zm .)
3.ustawę zdnia 29,09.|994r. orachunkowości (tj. Dz.U. Nr l52, poz |223z20O9r' zpÓźnie.isZymizmianami),

4. ustawę z dnia 30 czerwca2005 r. o finansach publicmych (Dz,|J,249, poz.2104 z2005t. zp6źn.an.)'
5. ustawę z dnia 2? ,08,2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkÓw publicznych (tj.

Dz.U. Nr 164, poz,|02? z 2008r. zp6źn, zm.),

6. ustawę z dnia l5.02. |992 r, o podatku dochodowym od osÓb prawnych (tj. Dz.U. Nr 74, poz z397 z20||r,j,t. z pÓźniejszymi zmianami)'

LPZZOZ może uzyskiwać środki finansowe:

l. z odpłatnej działalności |eczniczej,

2. z dotacji budzetowych,

3. zwydzieldnej działalności innej niż w pkt. l,łl

4. z darowizn' zapisÓw, spadkÓw oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
5. na cele i na zasadach okreś|onych w przepisach art. 1 l4.1 l 7 ustawy o działalności leczn iczej;
6. na realizację innych zada określonych odrębnymi przepisami;
7' na poĘcie ujemnego wyniku finansowego przez podmiot tworzący, o ktÓrym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

il|.PZzoZ gospodaruje samodzie|nie przekazanymi w nieodpłatne uzytkowanie nieruchomościami i majątkiemjednostki samorządu terytoria|nego oraz majątkięrn wtasnym (ot'.y'unym lub zakupionym).
IV. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Powiatu Będziriskiego.s)
V. Postanowienia ko cowe

$ 17. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.

$ ls. Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Pzzoz w zakresie określonym w art. 11l.113 Ustarvyo działalności 
_- - --J --- 

,':cznicz-ei.

ł)zntiany dokonane przez $ l ust.2 lit.a) uchwaty nr xxl/322/f0l3 Rady Powiatu Będziriskiego z dnia 8 lutego 2013r.s)zmiany dokonane przez $ l ust.2 lit. b) uchwaiy ntXXIl322/2O|3Rajy Porviatu Będziriskiego z dnia 8 |utego 20l3r.
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Załączrrik Nr t do Statutu PZZOZ

Wykaz jednostek i komÓrek organizaryjnych, w ktÓrych prowadzona jest dzialalność lecznicza

Sznita| 42.500 Będzin. uI. Małacho{Tkicgo 12l tel. 267-30.1l

. oddziat Chirurgii ogÓlnej . 35 łÓzęk, w tYffi 2 łÓżka intensywnej opieki medycznejo)

.oddział ChorÓb Wewnętrznych I. 58tÓżek, wtym 4łÓtka intensywnej opieki medycznej, wtYffi lt łÓzek
intensyrvnego nadzoru kardiologicznego

- wykreślono7}

- Blok operacyjny chirurgiczny

- oddział Połozniczo _ Ginekoiogicmy . 50 tÓżek, W tYttl 2 ł6fka intensywnej opieki medycznej

- Blok operacyjny połoznicza * ginekologicmy

- Blok porodowy

. oddział NoworodkÓw i WczęśniakÓw . 4 inkubatory i 13 łÓżęczek

.Dział Anestezjologii

- Izba pr ryjęć chirurgiczno- internistyczna

- Izba przyjęć połoŻniczo - ginekologiczna

. Szkoła rodzenia

- Punkt sterylizacji

. Dział diagnoqlxki mędycznej i ana|it.vcznel:

1. Laboratorium szpitalne - pracownia mikrobiologii

2. Pracownia rtg

3. Pracownia mammografii

4. Pracownia usg

5, Pracownia usg połozniczo - ginekologiczna

6. Pracownia ukg

7. Pracownia ekg

8. Pracownia endoskopowa

9. Pracownia cytologiczna

I 0. Pracorvni autopsyjna

- Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji

- Apteka szpitalna

- Dzial Konsultacj i Medycznych

Szpital 4l-250. Czeladź. ul. Szt.litalna 40l tel. 265-16.44

.oddział ClrorÓb Wewnętrzrrych tI . 5i łÓzek, wtyrn 4łÓżka intensywnej opieki rnedycznej, wtym ,7łÓzek

intensywnego nadzoru kardiologicznego

. addziat Rehabilitacii . 25 łÓzek

o) zmiany dokonane przez $ l ust. 2 uchrvaty nr XXI/32I 12013 Rady Powiatu Będzifrskiego z dnia 8 lutego 2013r.
7)zmiany dokonane przęz, $ l ust.t uclrwaly nr XXI/320lf013 Rady Powiatu Będziriskiego z dnia 8 lutego 20l3r.
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. oddział Rehabilitacji Neurologicznej .20 łÓżFk

- wykręślonot)

. oddział Urazowo.ortopedy czny. 30 łÓżek, W tYfir }ł!żkaintensywnej opieki medycznej

- oddział otorynolaryngologiczny . 21 łÓżek, W Vffi f |Ófkaintensywnej opieki medycznej

- oddział Neurologicmy . 14 tÓżek, W tYffi 4 ł.Óżka intensywnej opieki medycznej

. oddział Udarowy . 16 łÓżek, w tym 4 łÓfkaintensywnej opieki medycznej

. oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych . 60 łÓżek

- Dzienny Oddziat Psychiatrycmy - 20 miejsc

- oddziat Dziecięcy . 30 tÓżek, w tym 2ł'tkaintensywnej opieki medycznej

- oddziat opieki Patiatywnej _ 16 łÓżek9)

. Izba Przyjęć

. Dział Anestezjologii

- Izba przyjęć

. Ambulatorium Chirurgicano-Urazowę prz,y Izbie Przy'jęÓ

- Blok operacYjnY

- Apteka szpitalna

. Zakład A natomopatol o gi i

- Centralna sterylizacja

- Dziat diagnosĘvki medycpnej i analitycznej:

1. Centralne laboratorium

2. Pracownia echokardiografi i

3. Pracownia elektroencefalografi i

4. Pracownia endoskoPii

5. Pracownia rektoskoPii

6. Pracownia audiometryczna

7. Pracownia ultrasonografii

8. Pracownia badarl czynnośc iowych układu oddechowego

9. Pracownia bronchoskoPii

I 0. Pracownia nieinwazryj nej diagnostyki kardiotogicznej

I 1. Pracownia diagnostyki perinatalnej

1 2. Pracownia Perymetrii

13' Zakład radiologii

I 4. Pracownia elektromiografi i

1 5. Pracownia ultrasonografii ro)

- Zakład Fizjoterapli i Rehabilitącji;

- gabinet fi zykoterapii, kinezyterapii, masażu, hydroterapii

s) Tniany dokonane pr'ęz$ 1 ust.1 uchwaĘ nr XXI/321 tfl\3Rady Powiatu Będzifiskiego z dnia 8 lutego 2013r.

s) aniany dokonane pr*ez$ l ust.2 u.r'*'ty nr xx{|!0i20|3Rady Powiatu nędziRskiego z dnia 8 lutego 20|3r,

|o) zmiany dokonane przez$ 2 ust.2 uchwalły nr XXVV3 gfl20].3 Rady Powiatu Będziriskiego z dnia 27 częrwca 20| 3r.

Łt
t

i

i

ra' nrłzzl.sA.D6D9-425B-8 1 23.F57C0A5D0123. Podpisany Strona I



I . Poradnia chirurgiczna

2. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej
3. Poradnia urologiczna

4. Gabinet diagnosĘczno. zabiegowy Poradni uro|ogicznej
5. Poradnia hematologiczna

6. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni hematologicznej
7. Poradnia gastroenterologiczna

8. Gabinet diagnosty czna. zabiegorły Poradni gastroenterologicznej

9. Poradnia proktologiczrra

I0. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni proktologicznej

l 1. Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych

12. Poradnia alergologiczna dla dorostych

1 3. Poradnia cukrzycowa

l4. Gabinet diagnosĘ czno - zabiegowy Poradni cukrzycowej

l5. Poradnia połozniczo _ ginekologiczna

l6. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni położnicztl _ ginekologicznej
I 7. Poradnia kardiologiczna

18. Poradnia chorÓb sutka

l9. Gabinet diagnostyczno . zabiegowy Poradni chorÓb sutka
20. Poradnia leczenia bÓlu

21. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni leczenia bÓ|u
22. P oradnia lekarza rodzinnego

23. Pracownia spirom etryczna

24. Pracorvnia ekg

PrzYchodnia SpecjalisĘv-czna 4t-250 CzeladŁ ul.*Szpitalna 40: te|. 265-l6.4413)14)|5)
l. Poradnia kardiologiczna

2. Poradnia diabetologiczna

3. Gabinet diagnostyczno - zabiegorłry Poradni diabetologicznej

4. Poradnia chorÓb tarczrycy

5. Poradnia chirurgiczrra

6. Gabinet diagnostyczno - zabiegorvy poradni chirurgicznej
7. Poradnia neurologiczna

8. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni neurologicznej

9. Poradnia okulistv czna

r I )r2)

uchrvaĘ nr XXI/3 |9120|3 Rady Powiatu Będzi skiego z dnia 8 lutego f013r.
uch.rvaĘ nr XXVI/39|lf0l3 Rady Powiatu Będziriskiego z dnia 27 częrwca2Ol3r.
uchrvały nr XXI/3l9l2013 Rady Powiatu Będziriskiego z clnia 8 tutego 20|3r.
uchrvaty nr XXVI/39|l20I3 Rady Powiatu Będziriskiego zdnia27 izerwca2Ol3r.
uchwa}y nr XXVIII l4f8/20l3 Rady Porviatu Będzir,rskiego z dnia 29 sierpnia 20|3r.

I t) zmiany dokonane przez $t2) zmiany dokonane przez $rr) zmiany dokonane przez $tą) zmiany dokonarre przez $ti) znriany dokonane przez $

ust .I
ust. I
ust.2
ust.2
ust. l
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10. Gabinet diagnostycmo - zabiegowy Poradni okulispcarej

1 1 . Poradnia otorynolaryngologiczna

I 2. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni otorynolaryngologicznej

1 3. Poradnia dermatologicma

14. Gabinet diagnostycmo - zabiegowy Poradni dermatologicanej

I 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

I 6. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni urazowo-ortopedycznej

I 7. Poradnia rehabilitacyjna

I 8. Poradnia urologi czna

19, Gabinet diagnostyczno - zabiegoury Poradni urologicznej

20. Poradnia reumatologicana

21. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni reumatologiczrej

22. P oradnia położni czo _ ginekologiczna

23. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Poradni polofiriczo -ginekologicznej

24. Poradnia |eczenia bÓlu

25. Gabinet diagnostycmo. zabiegowy Poradni leczenia bÓlu

26. Poradnia wad postawy

27. Poradnia alergologiczna dla dzieci

28. Poradnia neurologiczna dla dzięci

29. Gabinet diagnostycmo - zabiegowy Poradni neurologicznej dla dzieci

30. Poradnia lekarza rodzinnego

31. Poradnia zdrowia psychicznego

32. Poradnia terapii uzaleznienia od alkoholu i wspÓłuzależnienia

33. Poradnia medycyny pracy

3 4. Poradnia preluksacyjna t o

35. Hospicjum domowe

3 6. Poradnia nefrologiczna

3 7. Poradnia geriatry azna

38. Poradnia medycyny paliatywnej

Zakład Pielęgnacyjno.Qpiekuflcz}l 4l.250 Czeladż ul. Szpitalna 40: tel.265-!6.44 - 30 łÓżek
. wykreślonotz)

n rnufitłu$fi t fiflilililtt[ł

PRZEWODNICZACY
BaduPowr "y

Emt| Byłt{aushi

l0)zmiany dokonane przez $ 2 ust.l uchwaĘ nr XXVI/392I20|3 Rady Powiatu Będairiskiego z dnia f? czentca2gl3r.lz)zmiany dokonane prlez $ 1 ust'l uchwały nr XXVI/3gafo\3 Rady Powiatu Będzirlskiego z dnia 2? czemvła2013r,

ł?,ał.uł.
N
d '

I
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" Załącmik nr 2 do Statutu PZZOZ|)

Sch emat organizacyj ny Powiatowego Zespolu za trłaoow opieki Zdrowotnej2)

sE!łŁffi*t.Ta.
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ffiprzez$1ust'3uchwatynrXX|l3f2lf0L3RadyPowiatuBędzifiskiegozdnia8lutego20l3r.
z) aniany dokonane ?rzez$ 2 uchwaĘ n. xxvtlvą ?8/;la3 Rady iowiatu Będziriskiego z dnia 29 sierpnia 2a73t.
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