
UCHWAŁA NR ………….. 

RADY POWIATU MIELECKIEGO 

z dnia ……………. 2019 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Powiatu Mieleckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Szpitalowi Specjalistycznemu im. Edmunda Biernackiego w Mielcu -  

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego i Dyrektorowi Szpitala 

Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/272/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia  

29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.



Załącznik do Uchwały Nr …………. 

Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia ………………. 2019 r. 

 

Statut Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne, nazwa i siedziba 

§ 1. 

1. Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - zwany dalej: „Szpitalem”, 

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190  

z późn. zm.). 

2. Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jest samodzielnym 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

3. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002538. 

4. Szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem: 000000009957. 

5. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Mielecki. 

6. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Powiat Mielecki. 

7. Obszarem działania Szpitala jest Powiat Mielecki. 

§ 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Mielec. 

§ 3. Szpital działa na podstawie: 

1/. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej", 

2/. niniejszego statutu, 

3/. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Szpitala 

§ 4. Szpital realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

§ 5. 

1. Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie 

świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych  

i badawczych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów 

medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,  

w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

2. Realizując cele określone w ust. 1, Szpital jednocześnie uczestniczy w: 

 



1/. przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu lekarza lub innego medycznego  

i podyplomowym kształceniu lekarzy oraz innych osób wykonujących zawód 

medyczny, 

2/. prowadzeniu prac badawczych (eksperymenty medyczne) w dziedzinach będących 

przedmiotem działalności Szpitala. 

§ 6.  

1. Do podstawowych zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym 

do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową 

odpłatnością lub całkowitą odpłatnością: 

 

1/. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w ramach 

posiadanych specjalności, w tym świadczeń szpitalnych, 

2/. udzielanie świadczeń diagnostycznych przez zakłady i pracownie w celu rozpoznania 

stanu   zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz analityki medycznej, 

3/. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, 

4/. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej, 

5/. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności, w tym 

wykonywanie badań diagnostycznych przez zakłady i pracownie diagnostyczne w celu 

rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz analityki 

medycznej, 

6/. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia, 

7/. realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych 

oraz metod leczenia, 

8/. uczestniczenie w kształceniu studentów medycyny, studentów innych nauk 

medycznych oraz przed i podyplomowym szkoleniu lekarzy oraz innych osób 

wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

regulujących kształcenie tych osób, w tym ułatwianie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności staży 

podyplomowych i specjalizacyjnych, 

9/. realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony 

mienia i informacji niejawnych. 

2. Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju 

 i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Szpital może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych  

w zakresie wykonywania zawodów medycznych, organizacji i pracy oddziałów 

szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego. 

4. W wykonywaniu zadań Szpital współpracuje z: 

 

1/. innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 

2/. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, 

3/. jednostkami samorządowymi, 

4/. organizacjami społecznymi, 

5/. innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami, 



6/. osobami fizycznymi, 

7/. stowarzyszeniami, 

8/. innymi podmiotami 

- w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. 

§ 7.  

1. Szpital może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 

pacjentów oraz przebiegu leczenia polegającą na: 

 

1/. najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego, 

2/. sterylizacji sprzętu medycznego, 

3/. naprawach sprzętu medycznego, 

4/. praniu, sprzątaniu, 

5/. prowadzeniu apteki ogólnodostępnej, 

6/. sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych, 

7/. działalności gastronomicznej i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych, 

8/. działalności usługowej w zakresie transportu, 

9/. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, 

10/. organizacji targów, wystaw i kongresów. 

 

2. Szpital może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej 

promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, 

stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych. Szpital może również udostępniać swoje 

mienie na ten cel innym jednostkom. 

Rozdział 3. 

Organy i struktura organizacyjna Szpitala 

§ 8. Organami Szpitala są: 

1/. Dyrektor, 

2/. Rada Społeczna. 

§ 9.  

1. Dyrektor zarządza i kieruje Szpitalem, a także reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem. 

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala oraz dokonuje wobec nich 

czynności z zakresu prawa pracy. 

4. Dyrektor  wykonuje  swoje  zadania  przy  pomocy  zastępców,  kierowników  komórek 

organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy. 

5. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo wykonuje osoba wskazana w Regulaminie 

Organizacyjnym lub upoważniona przez Dyrektora. 

6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

 



1/. organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający należyte wykonywanie 

działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych 

z obowiązującymi przepisami i zasadami,  

2/. należyte gospodarowanie mieniem Szpitala oraz mieniem Powiatu Mieleckiego, 

§ 10. Oświadczenia woli w imieniu Szpitala składa Dyrektor lub osoby przez niego 

upoważnione. 

§ 11. 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Mieleckiego oraz 

organem doradczym Dyrektora. 

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu 

Mieleckiego. 

§ 12.  

1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1/. przewodniczący - Starosta Powiatu Mieleckiego lub osoba przez niego wyznaczona, 

2/. członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, 

3/. członkowie - przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Mieleckiego - w liczbie 

określonej przez Radę Powiatu Mieleckiego. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat i kończy się z dniem upływu kadencji Rady Powiatu 

Mieleckiego. 

3. Po upływie kadencji Rady Powiatu Mieleckiego, Rada Społeczna działa do dnia wyboru 

nowej Rady Społecznej. 

§ 13. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1/. przedstawianie Zarządowi Powiatu Mieleckiego wniosków i opinii w sprawach: 

 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności, 

c) przyznawania Dyrektorowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, 

 

2/. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

 

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 

i sprzętu medycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego, 

 

3/. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, 

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 



4/. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

5/. wykonywanie innych zadań określonych w ustawach oraz statucie Szpitala. 

§ 14. 

1. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji: 

 

1/. na wniosek podmiotu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela, 

2/. nieusprawiedliwionej nieobecności w co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach Rady 

Społecznej, 

3/. możliwego konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Społecznej a Szpitalem, 

4/. wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

5/. w razie długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub 

innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy. 

 

2. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci albo złożenia przez członka 

Rady Społecznej rezygnacji. 

3. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, stwierdza Rada 

Powiatu Mieleckiego. 

4. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej w trakcie trwania jej kadencji albo  

w sytuacji określonej w ust. 2, Rada Powiatu Mieleckiego powołuje nowego członka Rady 

Społecznej. 

5. Członkostwo w Radzie Społecznej osoby powołanej w trakcie kadencji wygasa wraz  

z upływem kadencji tej Rady. 

6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Mieleckiego. 

§ 15. 

1. W skład Szpitala wchodzą: 

 

1/. jednostki o charakterze medycznym: 

a) oddziały szpitalne, 

b) poradnie specjalistyczne, 

c) nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 

d) pracownie diagnostyczne, 

e) apteka szpitalna, 

2/. jednostki o charakterze niemedycznym: 

a) Dział Ekonomiczno–Finansowy, 

b) Dział Administracyjno–Organizacyjny, 

c) Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzeniowo–Magazynowa, 

d) Sekcja Gospodarczo–Techniczna, 



e) Sekcja Informatyczna, 

f) Sekcja Transportu, 

g) Centralna Sterylizacja, 

h) Stacja Łóżek, 

i) Kuchnia, 

j) samodzielne stanowiska, 

§ 16. Szczegółowy schemat organizacyjny Szpitala, organizację i zadania poszczególnych 

komórek organizacyjnych oraz tryb ich pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi 

określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 17.  

1. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności 

i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa. 

2. Szpital prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez 

Dyrektora Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rachunkowość Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia  

29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351). 

4. Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na 

wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 

§ 18. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami majątkiem Powiatu Mieleckiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub 

zakupionym). 

§ 19. O podziale zysku decyduje Dyrektor Szpitala, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

§ 20. Sprawozdanie finansowe Szpitala podlega corocznie badaniu przez podmiot wskazany 

przez Zarząd Powiatu Mieleckiego i zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Mieleckiego. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 21. Statut podlega publikacji i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


