
OBWIESZCZENIE NR 1/2018
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego 
w Iławie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst jednolity statutu Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie uchwalonego Uchwałą Nr 
XLII/351/14 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu 
Szpitalowi im. Władysława Biegańskiego w Iławie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. 
poz. 1712) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1/  Uchwałą Nr V/35/15 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego z 2015 r. poz. 1068),

2/ Uchwałą Nr XXV/188/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie 
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 4271),

3/  Uchwałą Nr XXXVI/292/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie 
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4765).

 

Przewodniczący Rady

Michał Młotek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 stycznia 2018 r.

Poz. 565



  

  

  

  

  

  

SS  TT  AA  TT  UU  TT  

PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  SSZZPPIITTAALLAA    

IIMM..  WWŁŁAADDYYSSŁŁAAWWAA  BBIIEEGGAAŃŃSSKKIIEEGGOO  WW  IIŁŁAAWWIIEE  
 

(tekst jednolity) 

 
§ 1 

Słownik podstawowych pojęć 
Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej 
b) dyrektorze – należy przez to rozumieć kierownika Powiatowego Szpitala im. Władysława 

Biegańskiego w Iławie   
c) szpitalu – należy przez to rozumieć Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego  

w Iławie 
 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  II    

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  
 

§ 2. 
1. Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej. 

2. Szpital może używać nazwy skróconej „Powiatowy Szpital w Iławie”. 
3. Podmiotem tworzącym szpital jest Powiat Iławski.  

 
§ 3. 

Szpital działa na podstawie: 
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze 

zm.). 
b) uchwały Rady Powiatu Iława nr VII /45/ 99 z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania 

Powiatowego Szpitala w Iławie. 
c) niniejszego statutu. 
d) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych. 

 
§ 4. 

Szpital ma swoją siedzibę w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 3. 
 

§ 5. 
Obszar działania szpitala obejmuje teren całego kraju. 
 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII  

  CCEELLEE  II  ZZAADDAANNIIAA  SSZZPPIITTAALLAA  
 

§ 6. 
Celem szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne  
i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 
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§ 7. 
1. Szpital realizuje zadania w sposób ciągły zapewniające całodobową opiekę lekarską  

i pielęgniarską. 
2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z: 

1) badaniem i poradą lekarską, 
2) leczeniem, 
3) pielęgnacją chorych, 
4) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
5) badaniem i terapią psychologiczną, 
6) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad 

noworodkiem, 
7) badaniem diagnostycznym, 
8) pomocą doraźną, 
9) podstawową opieką zdrowotną,  
10) rehabilitacją medyczną, 
11) opieką paliatywno – hospicyjną, 
12) chirurgią jednego dnia,  
13) lecznictwem psychiatrycznym i terapią uzależnień,  
14) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
15) prowadzeniem działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę 

zdrowotną, 
16) wykonywaniem zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym realizacją 

zadań na potrzeby obronności państwa. 
3. Szpital może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii 
medycznych oraz metod leczenia. 

4. Szpital może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego  
i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach regulujących kształcenie tych osób. 

 
§ 8. 

Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 
1) hospitalizacji osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 

świadczeń specjalistycznych w następujących dziedzinach:  
a) choroby wewnętrzne, 
b) anestezjologia i intensywna terapia, 
c) pediatria, 
d) położnictwo i ginekologia,  
e) chirurgia ogólna, 
f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
g) neurologia,  
h) rehabilitacja medyczna,  
i) psychiatria, 

2) pomocy doraźnej w zakresie wypadku i urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia z zagrożeniem życia, 

3) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
4) rehabilitacji,  
5) diagnostyki, 
6) opieki paliatywno-hospicyjnej w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego, 
7) chirurgii jednego dnia, w tym okulistyki jednego dnia, 
8) podstawowej opieki zdrowotnej, w tym udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz 

transportu sanitarnego. 
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§ 9. 
Wykonując zadania szpital może współpracować z: 
1) innymi podmiotami leczniczymi położonymi na obszarze jego działania, 
2) instytucjami pomocy społecznej, 
3) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, 
4) organami administracji rządowej, 
5) organami samorządów terytorialnych, 
6) pracodawcami. 

 
§ 10. 

Szpital udziela 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. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII      

OORRGGAANNYY  II  SSTTRRUUKKTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNAA  SSZZPPIITTAALLAA  
 

§ 11. 
1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność. 
3. Zarząd Powiatu Iławskiego nawiązuje stosunek pracy na podstawie: powołania, umowy  

o pracę lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem wybranym w drodze konkursu. 
4. Dyrektor kieruje szpitalem przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 
2) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, 
3) Głównego Księgowego, 
4) Kierowników/koordynatorów komórek organizacyjnych, 
5) Osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych w szpitalu. 
 

§ 12. 
W szpitalu działa Rada Społeczna, zwana dalej radą, która jest organem inicjującym  
i opiniodawczym powiatu iławskiego oraz organem doradczym dyrektora. 

 
§ 13. 

1. W skład rady wchodzą: 
1) jako przewodniczący – Starosta Iławski lub osoba przez niego wyznaczona, 
2) jako członkowie: 

 a) przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 
 b) 7 przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Iławskiego. 

2. Kadencja rady trwa 4 lata od dnia powołania. 
3. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu 

Iławskiego.  
4. Członek rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadkach: 

1) rezygnacji z pełnionej funkcji, 
2) regularnego braku uczestnictwa w posiedzeniach rady, 
3) z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu. 

5. Odwołanie lub śmierć członka rady skutkuje powołaniem w jego miejsce nowego członka.   
6. Sposób zwoływania posiedzeń rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

uchwalony przez radę i zatwierdzony przez Radę Powiatu Iławskiego. 
7. Obsługę techniczno – biurową rady zapewnia dyrektor szpitala. 
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§ 14. 
Do zadań rady społecznej należy: 
1. przedstawianie Radzie Powiatu Iławskiego wniosków i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  
i sprzętu medycznego, 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności, 

3) przyznawania dyrektorowi nagród, 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem. 

2. przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 
4) podziału zysku, 
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego, 
6) 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 ustawie i statucie. 
 

§ 15. 
Od uchwały rady dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Iławskiego. 
 

§ 16. 
1. 1W strukturze organizacyjnej Powiatowego Szpitala w Iławie wyodrębnia się następujące 
zakłady lecznicze: 

1) Szpital Powiatowy, 
2) Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna, 
3) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne im. Emila von Behringa. 

2. 2W skład szpitala wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
1) Oddziały Szpitalne, 
2) Opieka doraźna, 
3) Pracownie diagnostyczne, 
4) Poradnie specjalistyczne, 
5) Zespoły opieki pozaszpitalnej, 
6) Inne komórki działalności medycznej, 
7) Laboratorium Diagnostyczne, 
8) Laboratorium Transfuzjologiczne, 
9) Dział ekonomiczny, 

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez: 

a) § 1 ust. 1 Uchwały Nr V/35/15 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  

w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego  

z 2015 r. poz. 1068), który wszedł w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r., 

b) § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/188/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 4271), który wszedł w życie z dniem 24 listopada 2016 r., 

c) § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/292/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (Dz. Urz. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 4765), który wszedł w życie z dniem 19 grudnia 2017 r., 
2 W brzmieniu ustalonym przez: 

a) § 1 ust. 2 Uchwały, o której mowa w przypisie 1 pkt a, który wszedł w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r., 

b) § 1 ust. 2 Uchwały, o której mowa w przypisie 1 pkt b, który wszedł w życie z dniem 24 listopada 2016 r. 
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10) Dział finansowy, 
11) Dział kadr, 
12) Dział organizacyjny, 
13) Dział techniczno-eksploatacyjny i zamówień publicznych, 
14) Dział epidemiologiczny, 
15) Samodzielne stanowiska. 
 

§ 17. 
Schemat struktury organizacyjnej szpitala, w tym obejmujący komórki i stanowiska służące 
działalności podstawowej oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych w szpitalu, nieuregulowane w przepisach ogólnie obowiązujących i niniejszym 
statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV    

GGOOSSPPOODDAARRKKAA  FFIINNAANNSSOOWWAA  
 

§ 18. 
Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki samodzielnej, według planu 
finansowego, na zasadach określonych ustawą o działalności leczniczej, ustawą  
o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i ustawą o statystyce publicznej.  
 

§ 19. 
Roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje rada 
społeczna. 

§ 20. 
Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej, 
2) z wydzielonej działalności gospodarczej polegającej na: 

a) najmie i dzierżawie lokali użytkowych i rzeczy ruchomych, 
b) dzierżawie gruntu, 
c) dzierżawie sprzętu, 
d) prowadzeniu płatnych parkingów, 
e) sterylizacji sprzętu i materiałów medycznych, 
f) usług hotelarskich, 
g) prowadzeniu szkoleń, 
h) działalności rachunkowo-księgowej i statystycznej; 

   2a) 3z odsetek od lokat, 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 
4) ze środków publicznych z przeznaczeniem na: 

a) 4realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych  
i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie 
innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, 

b) remonty, 
c) inne niż określone w pkt „a” inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub 
innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 

                                                           
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 Uchwały, o której mowa w przypisie 1 pkt a, który wszedł w życie z dniem  

8 kwietnia 2015 r. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 Uchwały, o której mowa w przypisie 1 pkt a, który wszedł w życie z dniem  

8 kwietnia 2015 r. 
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f) realizację programów wieloletnich, 
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne. 
5) 5na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności 

leczniczej, 
6) ze zbycia majątku trwałego, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie  

na zasadach określonych przez Radę Powiatu Iławskiego, 
7) ze sprzedaży produktów działalności pomocniczej szpitala oraz produktów stanowiących 

pozostałości z działalności prowadzonej przez szpital, 
8) otrzymane na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami. 

 
§ 21. 

Sprawozdanie finansowe szpitala podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Iławskiego. 
 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VV    

PPOOSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  KKOOŃŃCCOOWWEE  
 

§ 22. 
Nadzór nad szpitalem w zakresie zgodności działań z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, 
statutem i regulaminem organizacyjnym w szczególności: co do jakości i dostępności udzielanych 
świadczeń w zakresie nie naruszającym sfery podlegającej nadzorowi medycznemu i prawa 
pacjenta do prywatności, co do prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, 
a także całości gospodarki finansowej, sprawuje Zarząd Powiatu Iławskiego.  
 

§ 23. 
Zasady i tryb działania systemu kontroli wewnętrznej szpitala określają odrębne przepisy. 
 

 
§ 24. 

Uchwalenie i zmiana niniejszego statutu należy do kompetencji Rady Powiatu Iławskiego. 

                                                           
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały, o której mowa w przypisie 1 pkt c, który wszedł w życie z dniem  

19 grudnia 2017 r. 
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