
UCHWAŁA NR XXXVIII/325/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 marca 2018 r. 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) w związku art. 69 i art. 73 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160) Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi, uchwala co następuje: 
 
§ 1. W związku z koniecznością doprecyzowania treści uchwały w oparciu o przepisy Ustawy 
o Działalności leczniczej §1, §2 i §3  Uchwały nr XXXII/272/2017 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 28 września 2017 r. otrzymuje nowe brzmienie poprzez nadanie im 
następującej treści: 
 
1) § 1. otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Wyraża zgodę na przekształcenie, o którym mowa w art. 69 w związku z art. 73 ust. 2 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Miejsko-Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w jedną spółkę kapitałową – spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością i zawarcie porozumienia z Powiatem Białobrzeskim w 
sprawie przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o których 
mowa powyżej w jedną spółkę. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.” 

 
2) § 2. otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Celem przekształcenia zakładów jest realizowanie dotychczasowego zakresu usług 
leczniczych oraz poszerzenia dostępności do świadczeń medycznych, poprawa warunków ich 
udzielania i jakości świadczeń zdrowotnych oraz możliwości ich rozwoju.” 
 
3) § 3. otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi, 
który podpisze z Zarządem Powiatu Białobrzeskiego porozumienie o przekształceniu 
zakładów w jedną spółkę, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.” 
 
4) Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały.” 
 
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
Marcin Osowski 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 poz. 130 



Uzasadnienie 
 
Niniejsza uchwała doprecyzowuje formę prawną połączenia Miejsko-Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach i przekształcenia w jedną spółkę, na którą 
Rada Miasta i Gminy Białobrzegi Uchwałą nr XXXII/272/2017 z dnia 28 września 2017 r. 
wyraziła zgodę. Zgodnie z przepisami Ustawy o Działalności leczniczej właściwą formą 
prawną dokonania tej czynności jest wyłącznie przekształcenie, a nie połączenie odnoszące 
się do innej formy zmiany organizacyjnej. Użycie zatem potocznego słowa „połączenie” w 
treści uchwały może rodzić wątpliwości interpretacyjne co do intencji Rady. Niniejszą 
uchwałą aktualizowane są dokumenty związane z przekształceniem (porozumienie, umowa 
spółki) oraz funkcjonowaniem nowej jednostki (regulamin organizacyjny). 
 
Zgodnie z przygotowanymi dokumentami do przekształcenia ZOZ-ów Strony w zamian za 
wkłady opisane w § 3 ust. 3 Porozumienia obejmą następujące liczby udziałów w Spółce: 

1) Powiat Białobrzeski – 9.102 udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy,                        
o łącznej wartości 455.100,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 
złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady                     
w postaci aportu mienia SPSZOZ określone w załączniku nr 1 do niniejszego 
Porozumienia o wartości 455 078,97 złotych oraz wkład pieniężny o wartości  
21,03 złotych, 

2) Gmina Białobrzegi – 9.102 udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy,                        
o łącznej wartości 455.100,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 
złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady                      
w postaci aportu mienia MGZOZ określone w załączniku nr 2 do niniejszego 
Porozumienia o wartości 329 163,26 złotych oraz wkład pieniężny o wartości 
125 936,74 złotych. 

 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/325/2018 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 26 marca 2018 r. 

POROZUMIENIE 
 O PRZEKSZTAŁCENIU SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDNĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 
 

zawarte w dniu ………………. 2018 r. w Białobrzegach pomiędzy, 
1) Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

działają: 
- Andrzej Jacek Oziębło – Starosta Białobrzeski, 
- Ireneusz Gumowski – Wicestarosta Białobrzeski, 

przy kontrasygnacie Bogdana Głowackiego – Skarbnika Powiatu Białobrzeskiego  
zwanym dalej „Powiatem”, 

oraz 
2) Gminą Białobrzegi, w imieniu której działa: 

- Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, 
przy kontrasygnacie Iwony Czwarno-Olczykowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi 

zwaną dalej „Gminą”, 
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 
  
Strony, na podstawie: 
1) art. 69, art. 73 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19) 
2) uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego nr XXXVI/188/2017 z dnia 6 października 2017 r., 

oraz uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego nr ……………. z dnia …………………2018 
r.  

3) uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XXXII/272/2017 z dnia 28 września 2017 r., 
oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr …………….. z dnia …………… 2018 r., 

zawierają porozumienie następującej treści (zwane „Porozumieniem”). 
 

§ 1 
1. Powiat oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Samodzielnym 

Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą w 
Białobrzegach, ul. Spacerowa 10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru 
Sądowego Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 
0000045323 (zwanym dalej „SPSZOZ”). 

2. Gmina oświadcza, że jest organem tworzącym i sprawuje nadzór nad Miejsko-Gminnym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, ul. Spacerowa 
10, 26-800 Białobrzegi, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000197488 (zwanym dalej „MGZOZ”). 

 
§ 2 

1. Strony dokonują przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ w jedną spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 



 

 

2. W wyniku przekształcenia SPSZOZ i MGZOZ Strony utworzą nowy podmiot leczniczy 
działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Na podstawie Porozumienia Strony sporządzą akt przekształcenia o którym mowa w art. 77 
Ustawy o działalności leczniczej.  

 
§ 3 

1. Powstały w wyniku przekształcenia podmiot leczniczy będzie działał pod firmą: 
„Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Białobrzegach, dalej zwana „Spółką”. 

2. Siedzibą Spółki będą Białobrzegi. 
3. Strony wnoszą do Spółki: 

1) Powiat – aportem mienie SPSZOZ, wymienione w załączniku nr 1 o łącznej wartości 
…………….zł, a także wkład pieniężny w wysokości ……………. złotych 

2) Gmina - aportem mienie MGZOZ, wymienione w załączniku nr 2 o łącznej wartości 
…………….zł, a także wkład pieniężny w wysokości …………….złotych. 

4. W zamian za aporty i wkłady opisane w ust. 3 Strony obejmują następujące liczby udziałów 
w Spółce: 
1) Powiat Białobrzeski – ……………. udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy, 

o łącznej wartości …………….zł (słownie: …………….złotych), co stanowi 50 % 
kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w postaci aportu mienia SPSZOZ 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia o wartości 
…………….złotych oraz wkład pieniężny o wartości …………….złotych, 

2) Gmina Białobrzegi – …………….udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy, 
o łącznej wartości …………….zł (słownie: …………….złotych), co stanowi 50 % 
kapitału zakładowego Spółki, w zamian za wkłady w postaci aportu mienia MGZOZ 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia o wartości 
…………….złotych oraz wkład pieniężny o wartości …………….złotych. 

5. Spółka przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej podlegających przekształceniu. 

6. Z dniem przekształcenia wszyscy pracownicy przekształcanych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej staną się pracownikami Spółki. 

 
§ 4 

1. Zadania organu dokonującego przekształcenia będzie wykonywała Gmina oraz Powiat 
działające przez swoje organy wykonawcze. 

2. Koszty przekształcenia Strony poniosą w stosunku odpowiadającym obejmowanym 
udziałom w Spółce. 

3. Dniem przekształcenia podmiotów leczniczych wymienionych w § 1 w Spółkę będzie dzień 
wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.  

4. Spółka z dniem przekształcenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem 
były samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wymienione w § 1. 

 
§ 5 

1. Projekt umowy Spółki stanowi załącznik nr 3 do Porozumienia. 
2. Projekt regulaminu organizacyjnego stanowi załącznik nr 4 do Porozumienia. 
 

§ 6 
1. Strony ustalają, że Zarząd Spółki pierwszej kadencji będzie miał następujący skład: 

1) Magdalena Sieczak - Prezes Zarządu, 
2) Damian Borecki - Wiceprezes Zarządu, 

2. Strony ustalają, że Rada Nadzorcza Spółki pierwszej kadencji będzie miała następujący skład: 



 

 

1) Iwona Czwarno-Olczykowska, 
2) Krzysztof Wierzbicki, 
3) Bogdan Głowacki. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 § 8 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 
 
Załączniki: 
1. Lista mienia SPSZOZ. 
2. Lista mienia MGZOZ. 
3. Projekt umowy spółki. 
4. Projekt regulaminu organizacyjnego. 
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AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
UMOWA 

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

1. Spółka działa pod firmą: „Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Białobrzegach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: „SPZOZ w Białobrzegach Sp. z o.o.” 
 

§ 2. 
1. Siedzibą Spółki są Białobrzegi. 
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne 

jednostki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

 
§ 3. 

Spółka powstała w trybie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej działających 
pod następującymi firmami: 
1) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w 

Białobrzegach, 
2) Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białobrzegach. 
w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 
§ 4. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 
 

§ 5. 
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz postanowienia niniejszej Umowy. 

 
 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
§ 6. 

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: 
1)  Praktyka lekarska ogólna – 86.21.Z; 

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – 86.9; 
2) Praktyka lekarska – 86.2; 
3) Pozaszkolne formy edukacji – 85.8; 
4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z; 
5) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z; 
6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z; 
7) Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z; 
8) Handel energią elektryczną – 35.14.Z. 

 
III. KAPITAŁY 



2 
 

§ 7. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 910.200,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy 

dwieście złotych) i dzieli się na 18.204 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście cztery) udziały 
po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. 

2. Udziały, wymienione w ust. 1, obejmują: 
1) Powiat Białobrzeski – 9.102 (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa) udziały o wartości 

nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości 455.100,00 zł (słownie: czterysta 
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w 
zamian za wkłady w postaci aportu mienia SPSZOZ określonego w załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy o wartości 455.078,97 złote (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 
siedemdziesiąt osiem złotych 97/100) oraz wkład pieniężny o wartości 21,03 złotych 
(słownie: dwadzieścia jeden złotych 3/100); 

2) Gmina Białobrzegi – 9.102 (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa udziały) o wartości 
nominalnej po 50 zł każdy, o łącznej wartości 455.100,00 zł (słownie: czterysta 
pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), co stanowi 50 % kapitału zakładowego Spółki, w 
zamian za wkłady w postaci aportu mienia MGZOZ określonego w załączniku nr 2 do 
niniejszej Umowy o wartości 329.163,26 złote (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć 
tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 26/100) oraz wkład pieniężny o wartości 125.936,74 
złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 
74/100). 

3. Zarząd prowadzi księgę udziałów. 
 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 
§ 8. 

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 
2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika. 
3. Zbycie udziałów przez Wspólnika wymaga jednomyślnej zgody Zgromadzenia Wspólników. 
4. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat w maksymalnej 

wysokości 1-krotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów, zgodnie z ich 
procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia 
Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. 

 
§ 9. 

1. Wspólnikom: 
1) Powiatowi Białobrzeskiemu; 
2) Gminie Białobrzegi; 
przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów. 

2. Wspólnikom Spółki, przysługuje prawo do: 
1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji 

Spółki; 
2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym 

lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru;  
3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych 

posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności 
Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków 
Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych 
posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. 
 

 
V. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10. 
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Organami Spółki są: 
1) Zarząd; 
2) Rada Nadzorcza; 
3) Zgromadzenie Wspólników. 

 
§ 11. 

1.  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
– Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy, uchwały organów Spółki 
zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów 
rozumie się więcej głosów oddanych "za", niż "przeciw" i "wstrzymujących się”. 

2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę 
Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 
 

A. ZARZĄD 
§ 12. 

1.  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 
sądowych i pozasądowych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa 
lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady 
Nadzorczej, należą do zadań Zarządu. 

 
§ 13. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający 
samodzielnie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 

2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. 
Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu 
Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych 
przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 
§ 14. 

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności 
Spółki. 

2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 
1) ustalenie regulaminu Zarządu; 
2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego 

wymagania, 
3) określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
4) tworzenie i likwidacja oddziałów;  
5) powołanie prokurenta; 
6) zaciąganie kredytów i pożyczek; 
7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów 

wieloletnich; 
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, 

poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4, 
zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 30 000 PLN; 

9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym 
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przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych;  

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do 
Zgromadzenia Wspólników. 

§ 15. 
Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie 
Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. 

 
§ 16. 

1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa organ 
powołujący Zarząd. 

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji , która trwa 5 lat.  
3. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 5 lat, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok 

obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2. 
4. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej 10 - letni staż pracy. 

§ 17. 
1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka Zarządu.  

3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze 
składu zarządu. 

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę 
Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. 

 
§ 18. 

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie 
Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej. 

 
§ 19. 

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka. 
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego 

upoważnione, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1. 
 
 

B. RADA NADZORCZA 
§ 20. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 

§ 21. 
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z 
księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników 

czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów 

rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 
5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; 
6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych; 
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7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, 

zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2; 
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania 

określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz 
jego zmian. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w 

nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz 
oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej 
równowartość w złotych kwoty 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 300 000 (słownie: trzysta tysięcy 
złotych); 

2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego 
korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o 
wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100 000 (słownie: sto 
tysięcy złotych), nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 300 000 
(słownie: trzysta tysięcy złotych); 

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i 
poręczeń majątkowych;  

4) wystawianie weksli; 
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 

kwoty 5 000 (słownie: pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest dokonanie 
darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z 
przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie Spółki, przy 
czym równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy; 

6) wypłata zaliczki, o której mowa w § 46 ust. 6; 
7) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez 

Radę Nadzorczą. 
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 
ust. 2 pkt 2; 

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie 
narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2; 

3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia 
dla członków Zarządu; 

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 
członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich 
wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23; 

5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki; 
6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych 

spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; 
 

§ 22. 
1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do 

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. 
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych 

obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z 
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dokonanych czynności. 
§ 23. 

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania 
czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, zgodnie z uchwalonymi przez 
Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 4, suma tego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 
wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie 
Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18. 

 
§ 24. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie 
Wspólników. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. 
Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata, określony w § 42 ust. 2. 

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym 
czasie. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób spełniających wymogi określone 
w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którzy nie złożyli egzaminu, o którym 
mowa w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, są obowiązani do złożenia tego 
egzaminu w terminie 6 miesięcy od dnia powołania, chyba że zostali zwolnieni z obowiązku 
złożenia tego egzaminu zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 
§ 25. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego 
nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez 
Przewodniczącego Rady. 

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są 
Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej 
Sekretarzowi. 

§ 26. 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu 
osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie 
stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady 
Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na 
zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
poprzedniej kadencji. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie 
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Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka 

Rady lub na wniosek Zarządu. 
5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać 

samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

 
§ 27. 

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem 
poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka 
Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady 
Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów 
Przewodniczący Rady nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób 
powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w 
protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin 
posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad. 

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są 
wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad. 

 
§ 28. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa 
jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 
27 ust. 1 i 2. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się 
na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. 

3. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. 
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie 
wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim 
członkom Rady Nadzorczej. 

5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących: 

1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
handlowych; 

2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy; 

3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 
4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; 
5) rocznych planów rzeczowo - finansowych; 
6) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady. 

6.  Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 

 
§ 29. 

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera 
umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych 
czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. 

 
§ 30. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
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2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady 
podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka 
Rady wymaga uchwały Rady. 

3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady 
Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie 
Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. 

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej 
przez Zgromadzenie Wspólników. 
 

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
§ 31. 

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 38, prawo do jego 
zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; 
3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem 
Zgromadzenia Wspólników; 

4) na pisemne żądanie wspólnika , niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone 
co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia 
Wspólników. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady 
Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania. 

5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w 
powyższym terminie, to: 

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do 
zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników; 

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu 
Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników. 

§ 32. 
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. 

 
§ 33. 

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 
spółek handlowych. 

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników. 
3. Wspólnik może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 

Zgromadzenia Wspólników.  
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia 

Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników. 

§ 34. 
1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej lub Reprezentant Wspólnika, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu 
albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do 
uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 
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2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 
handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony 
przez sąd rejestrowy. Przepisu ust.1 nie stosuje się. 

  
 § 35. 
1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na 

nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
oraz niniejszej Umowy nie stanowią inaczej.  

2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu 
terytorialnego lub uczelnię medyczną są powoływani spośród osób spełniających wymogi 
określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. 

3. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. 
 

§ 36. 
Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach za zgodą wszystkich 
wspólników. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 

 
§ 37. 

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 
wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie 
członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 
również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby 
jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. 

 
§ 38. 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w 
terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 
 

§ 39. 
1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono 
sporządzane; 

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków; 

3) podział zysku lub pokrycie straty; 
4) określenie dnia dywidendy. 

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: 
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 
2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza 

postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2; 
3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, 

z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku 

Spółki: 
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w 

nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz 
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oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej 
równowartość w złotych kwoty 300 000 (słownie: trzysta tysięcy złotych); 

3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego 
korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o 
wartości przekraczającej równowartość w złotych 300 000 (słownie: trzysta tysięcy 
złotych); 

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 
umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na 
rzecz którejkolwiek z tych osób;  

5) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
dwukrotnie 

6) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego; 
7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 
8) umorzenie udziałów; 
9) emisja obligacji każdego rodzaju; 
10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych; 
11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; 
12) użycie kapitału zapasowego; 
13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
5. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: 

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 
2) zbycie udziałów; 
3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki; 
4) zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki; 
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

 
§ 40. 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące: 
1) rozwiązania Spółki, 
2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, 
3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, 
4) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, 
5) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym 

spółki, 
są podejmowane większością trzech czwartych głosów. 

 
 

§ 41. 
Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, wnosi się wraz z 
uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski 
dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 
1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 

 
 

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 
§ 42. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 

2018 roku. 
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§ 43. 

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342, z późn. zm.) oraz innymi przepisami. 

 
§ 44. 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
1) kapitał zakładowy; 
2) kapitał zapasowy; 
3) kapitał z aktualizacji wyceny; 
4) pozostałe kapitały rezerwowe. 

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których 
mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 
§ 45. 

Zarząd jest zobowiązany: 
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za 

ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; 
2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1 w terminie 7 dni 

od sporządzenia; 
3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1 

oraz dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego 
miesiąca od dnia bilansowego. 

 
§ 46. 

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie 
Wspólników w drodze uchwały. 

2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 
jednej trzeciej części kapitału zakładowego. 

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: 
1) dywidendę dla wspólników; 
2) pozostałe kapitały i fundusze; 

 
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały 

o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z 
art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień 
dywidendy. 

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. 
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
- Kodeks spółek handlowych. 
 

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE 
§ 47. 

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do Wspólników, a także wywieszone w 
siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. 

2. Wciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie 
Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Wspólnikom jednolitego tekstu Umowy 
Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Umowy Spółki do rejestru 
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przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą. 
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne 

sprawozdanie finansowe, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z 
działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie 
Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało 
zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 
piętnastu dni po tym terminie. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 48. 
1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. 
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników 

stanowi inaczej. 
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w 

stosunku do ich udziałów. 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz mienia SPSZOZ.  
2. Wykaz mienia MGZOZ. 

 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 



REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. 

z siedzibą w Białobrzegach 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Regulamin organizacyjny spółki Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Białobrzegach Sp. z o.o., siedzibą w Białobrzegach, zwanej dalej "Spółką", określa: 
1) cele i zadania Spółki; 
2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
3) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 
4) strukturę organizacyjną Spółki; 
5) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa Spółki oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek; 
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 
7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 
8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej; 
9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 
10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków 

publicznych; 
11) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa 

Spółki; 
12) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny 

od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie 
których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. 

2. Użyte w regulaminie organizacyjnym sformułowanie oznaczają: 
1) Spółka – Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z 

o.o. z siedzibą w Białobrzegach;  
2) Regulamin – Regulamin Organizacyjny Spółki;  
3) Zarząd Spółki – organ uprawniony do kierowania podmiotem leczniczym i 

reprezentowania go na zewnątrz zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki i 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;  

4) Zakład leczniczy podmiotu leczniczego – zespół składników majątkowych, za 
pomocą których podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności 
leczniczej;  

5) Struktura organizacyjna – struktura określająca systematykę oraz podległości 
służbowe w ramach poszczególnych pionów, działów komórek organizacyjnych oraz 
samodzielnych stanowisk pracy Spółki.  

6) Stanowiska kierownicze – stanowiska, na których osoby zatrudnione obowiązane są 
do planowania i podejmowania decyzji, organizowania pracy, kierowania ludźmi oraz 
kontrolowania celem sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów Spółki. Stanowiska 
kierownicze w Spółce obejmują  

a) najwyższy szczebel zarządzania: Zarząd Spółki, Dyrektorzy; 
b) średni szczebel zarządzania: kierownicy działów, ordynatorzy oddziałów, 

kierownicy zakładów;  



c) niższy szczebel zrządzania: kierownicy sekcji i innych komórek 
organizacyjnych Spółki. 

 
Cel działania i zadania Spółki 

§ 2. 
1. Samorządowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach Sp. z o.o. 

utworzony jest w celu prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o 
działalności leczniczej. 

2. Podstawowym celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności 
zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom spoza podstawowego terenu 
działania.  

3. Do zadań Spółki należy w szczególności:  
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne, 
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne: specjalistyczne, rehabilitacji leczniczej, badania diagnostyczne oraz 
podstawowej opieki zdrowotnej,  

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – świadczenia pielęgnacyjno - 
opiekuńcze,  

4) ratownictwo medyczne,  
5) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia,  
6) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 

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

7) przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie 
osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach regulujących kształcenie tych osób, na podstawie odrębnych umów,  

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.  
10) prowadzenie innej działalności zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki.  

 
Rozdział 3 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych 
§ 3. 

1. Spółka prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:  
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – w zakładzie leczniczym Spółki.  
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w zakładzie leczniczym Spółki. 
 

 
Rozdział 4 

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki 
§ 4. 

1. Organami Spółki są: 
1) Zarząd, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zgromadzenie Wspólników. 



2. Kompetencje organów Spółki określa szczegółowo Akt Założycielski Spółki i Umowa 
Spółki, a w sprawach w nim nieuregulowanych – ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Spółką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd Spółki. 
4. Zarząd Spółki podejmuje decyzje dotyczące Spółki w granicach określonych przepisami 

prawa i ponosi za nie odpowiedzialności. 
5. W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą następujące jednostki organizacyjne i samodzielne 

stanowiska pracy: 
1) Podstawowa Opieka Zdrowotna zawierająca komórki o profilu medycznym: 

a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
b) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, 
c) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
d) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 
e) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 
f) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  
g) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
h) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, 
i) Punkt szczepień, 

2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna zawierająca komórki o profilu medycznym: 
a) Poradnia gruźlicy i chorób płuc, 
b) Poradnia chirurgii ogólnej, 
c) Poradnia okulistyczna, 
d) Poradnia otolaryngologiczna, 
e) Poradnia zdrowia psychicznego, 
f) Poradnia kardiologiczna, 
g) Poradnia dermatologiczna, 
h) Poradnia położniczo-ginekologiczna, 
i) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

3) Pracownie Diagnostyczne I Zabiegowe 
a) Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), 
b) Punkt pobrań materiałów do badań, 
c) Pracownia USG, 
d) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, 
e) Dział /pracownia/ fizjoterapii, 
f) Dział /pracownia/ fizykoterapii, 
g) Dział /pracownia/ kinezyterapii. 

4) Pomoc Doraźna I Ratownictwo Medyczne 
a) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, 
b) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, 

5) Komórki o charakterze niemedycznym 
a) Rejestracja, 
b) Dział finansowo – kadrowy, 
c) Dział gospodarczy, 
d) Dział statystyki medycznej. 

6. Do zadań Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy: 
1) Przyjmowanie i przeprowadzanie badań pacjentów oraz prowadzenie ich 

dokumentacji. 
2) Zlecanie podstawowych badań laboratoryjnych. 
3) Kierowanie na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, 



4) Kierowanie do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i 
leczenia. 

5) Orzekanie o stanie zdrowia w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną. 
6) Zlecania i kontrola leczenia farmakologicznego, zabiegów rehabilitacyjnych. 
7) Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i nauki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
8) Dokonywanie kwalifikacji do szczepień i bilansów oraz informowanie o 

szczepieniach zalecanych. 
9) Uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych. 
10) Planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem oraz jego 

rodziną. 
11) Planowanie i realizacja pielęgnacyjnej opieki położniczo – ginekologicznej nad 

pacjentem i jego rodziną. 
12) Wykonywanie usług pielęgnacyjnych u obłożnie chorego, przewlekle chorego, 

niemowlęcia, kobiety w okresie ciąży i połogu. 
13) Wykonywanie zabiegów, pomiar ciśnienia tętniczego i temperatury ciała. 
14) Wykonywanie opatrunków, iniekcji domięśniowych i dożylnych. 
15) Wykonywanie szczepień dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
16) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. 
17) Wykonywanie testów przesiewowych oraz bilansów – w razie potrzeby udzielanie 

pomocy przedlekarskiej. 
18) Promocja zdrowia. 
19) Planowanie i wykonywanie opieki nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi, nie 

wymagającymi hospitalizacji a wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki 
pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z 
lekarzem. 

20) Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym 
funkcjonowaniem pacjenta w środowisku domowym. 

7. Do zadań Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy: 
1) Udzielanie porad i konsultacji. 
2) Udzielanie pomocy w przypadku urazów i wypadków. 
3) Kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i 

rehabilitację. 
4) Zlecanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych. 
5) Wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych. 
6) Orzekanie o stanie zdrowia, o czasowej niezdolności do pracy, wnioskowanie do 

ZUS o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych i rentowych. 
7) Udział w programach profilaktycznych. 
8) Promocja zdrowia. 
9) Współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. 

8. Do zadań Pracowni Diagnostycznych i Zabiegowych należy: 
1) Wykonywanie badań diagnostycznych na zlecenie lekarzy komórek organizacyjnych 

podmiotu oraz na zlecenie innych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach 
określonych w zawartych z nimi umowach. 

2) Ścisłe przestrzeganie przyjętych procedur postępowania na wszystkich etapach 
zgodnie z obowiązującymi standardami jakości w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

3) Prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz udział w kontrolach zewnętrznych 
mającej na celu zapewnienie jakości badań. 



4) Ścisła współpraca ze zleceniodawcami w zakresie pobierania i dostarczania materiału 
do badań. 

5) Pobieranie i dostarczanie materiału do Laboratorium odbywa się zgodnie z 
obowiązującymi procedurami pobierania i przyjmowania materiału biologicznego do 
badań laboratoryjnych, zawierają m.in. informacje dotyczące sposobu pobierania i 
identyfikacji materiału. 

6) Laboratorium ma prawo odmówić przyjęcia materiału lub zlecenia w przypadku 
nieprawidłowo opisanego i/lub pobranego materiału lub braku potrzebnej 
dokumentacji. 

7) W przypadku uzyskania wyniku sygnalizującego o zagrożeniu życia badanego, 
upoważnieni pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o 
tym fakcie lekarza zlecającego. 

8) Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych (w 
uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych). 

9. Do zadań Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego należy: 
1) Realizacja wezwań otrzymanych z centrum dyspozytorskiego w zakresie zespołów 

specjalistycznych i podstawowych. 
2) Niezwłoczne podejmowanie medycznych czynności ratunkowych – po przybyciu na 

miejsce zdarzenia. 
3) Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego pod 

względem czasu dotarcia i właściwości szpitala lub do szpitala wskazanego przez 
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 

10. Do zadań komórek o charakterze niemedycznym należy: 
1) Udzielanie informacji z zakresu warunków przyjęcia pacjenta do poradni oraz 

wymaganej dokumentacji, informowania pacjentów o czasie oczekiwania na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

2) Czynności rejestracyjne z zakresu prowadzenia list oczekujących na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych. 

3) Weryfikacja uprawnień pacjentów do udzielenia świadczenia zdrowotnego. 
4) Ewidencjonowanie danych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych w systemie 

elektronicznym. 
5) Przygotowanie dokumentacji medycznej do dokonania wpisów przez uprawnionych 

pracowników medycznych. 
6) Przechowywanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7) Prowadzenie rachunkowości, obiegu dokumentacji, kalkulacji i sprawozdawczości 

finansowej, ewidencji środków finansowych i majątkowych. 
8) Sprawowanie kontroli nad legalnością, rzetelnością i prawidłowością sporządzenia 

wszelkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi, składnikami 
majątkowymi oraz dokumentami rozliczeniowymi. 

9) Opracowywanie projektów planów finansowych. 
10) Prowadzenie kasy. Ewidencji kosztów i inwentaryzacji. 
11) Sporządzanie sprawozdań finansowych. 
12) Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników. 
13) Zabezpieczenie odpowiednich warunków funkcjonowania podmiotu leczniczego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
14) Zaopatrywanie komórek organizacyjnych w środki niezbędne do realizacji zadań. 
15) Nadzorowanie realizacji zawartych umów. 
16) Kontrola wykonywania zarządzeń dyrektora. 



17) Prowadzenie statystyki. 
18) Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
19) Rozliczanie świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 
11. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Spółki oraz osoby wykonujące pracę, bądź 

świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla 
zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem 
diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym. 

12. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialny jest Zarząd oraz kierownicy komórek 
organizacyjnych. 

13. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.. 

 
Rozdział 5 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
§ 5. 

1. Spółka w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z innymi 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może polegać w szczególności na: 
1) udzielaniu konsultacji specjalistycznych; 
2) kierowaniu pacjentów na: 

a) konsultacje specjalistyczne, 
b) leczenie stacjonarne i całodobowe, 
c) leczenie ambulatoryjne, w tym badania diagnostyczne, 
d) leczenie uzdrowiskowe. 

3. Spółka w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości 
przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami 
wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych 
pacjentów. 

4. Spółka oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w 
przypadku, gdy: 

 pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy, 
 zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta 

lub innych osób, 
 zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, 
uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, 

 obowiązujące przepisy tak stanowią. 
5. Spółka udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną 

pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń 
zdrowotnych. 

6. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z 
poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw 
pacjenta 

 



Rozdział 6 
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

 
§ 6. 

1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych powinien przebiegać z zapewnieniem właściwej 
dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych 
przedsiębiorstwa Spółki. 

2. Spółka organizuje świadczenia zdrowotne w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z 
zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych 
i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego, w sposób gwarantujący pacjentom 
dogodną formę korzystania ze świadczeń. 

3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu, bądź w innym 
miejscu pobytu pacjenta, a także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń. 

4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem 
członków rodziny lub osób trzecich, bądź telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny 
realizacji świadczeń zdrowotnych. 

5. Świadczenia zdrowotne realizowane będą po uprzednim zapisaniu się pacjenta na 
wyznaczony dzień i godzinę. 

6. Spółka nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub 
życia. W stanach nagłych świadczenia są udzielane niezwłocznie. 

7. Lekarze Spółki kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie 
skierowania, zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa oraz przez płatników. 

8. Lekarze Spółki kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w 
warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty 
ambulatoryjnie. 
 

 
 
 

Rozdział 7 
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wysokość opłaty za jej udostępnienie.  

§ 7. 
 

1. Spółka prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych 
oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez 
płatnika świadczeń. 

2. Spółka udostępnia dokumentację medyczną: 
1) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta. 
2) Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej 

przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego 
przedstawicielem ustawowym. 

3) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 
również: 



a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, 

b) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu 
Funduszowi zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz 
konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, 

c) podmiotom, o których mowa w art.119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na 
zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, 

d) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art.121 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w 
zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą, 

e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 
prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w 
związku z prowadzonym postępowaniem, 

f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie 
zostało przeprowadzone na ich wniosek, 

g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 
związku z prowadzonym przez nie postepowaniem, 

h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia rejestrów, 

i) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, 
j) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o 
akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów 
jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, 

k) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której 
mowa w art. 67e ust.1, w zakresie prowadzonego postępowania, 

l) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postepowania przed wojewódzką komisją 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1, 

m) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie 
niezbędnym do ich przeprowadzenia. 

4) Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi 
badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych 
danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:  
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania 

świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w 
siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi 
lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub 
zdjęć, 

2) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, 
3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publiczne albo sądów powszechnych, a także 
w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie 



życia lub zdrowia pacjenta. 
4. Zdjęcia rentgenowskie wykonywane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem 
zwrotu po wykorzystaniu. 

5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące 
informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej: 
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna, 
2) sposób udostępniania dokumentacji medycznej, 
3) zakres udostępnianej dokumentacji medycznej, 
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona 

dokumentacja medyczna, a także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu, 
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną, 
6) datę udostepnienia dokumentacji medycznej. 

6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony powyżej podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę w wysokości: 
 za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 

0,002, 
 za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 

0,00007, 
 za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie 

może przekraczać 0,0004 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu ,w którym nastąpiło ogłoszenie. 

7. Aktualna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.  

8. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub 
zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, 

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są 
przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
wykonano zdjęcie, 

3) skierowań na badania lub zleceń lekarskich, które są przechowywane przez okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia i 2 lata, liczą od końca roku 
kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie 
zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym 
terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie, 

4) dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana 
przez okres 22 lat. 

 
Rozdział 8 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat 



 
§ 8. 

Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty są udzielane z uwzględnieniem kolejności 
zgłoszeń i prowadzonych list oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

 
Rozdział 9 

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne 
inne niż finansowane ze środków publicznych 

 
§ 9. 

1. Spółka może udzielać świadczeń zdrowotnych nieopłatnie jak i odpłatnie. 
2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie w razie zawarcia przez Spółkę umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 
Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania 
świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ Spółka nie może pobierać żadnych 
dodatkowych opłat od pacjentów. 

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 
(świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym przez 
Zarząd cennikiem opłat. Wysokość opłat określają załączniki Nr 2 - 4 do Regulaminu 
Organizacyjnego zawierające następujące rodzaje świadczeń: 
 świadczenia zdrowotne – konsultacje, zabiegi, szczepionki - (Załącznik Nr 2), 
 świadczenia w zakresie usług wykonywanych w laboratorium analitycznym (Załącznik 

Nr 3), 
 świadczenia w zakresie usług wykonywanych w pracowni rtg (Załącznik Nr 4). 

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie 
ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych: w sposób 
zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i 
przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami 
medycznymi. 

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność 
udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. 

6. 6.Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia 
lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i w 
godzinach ich udzielania. 

7. 7.Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia 
finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia. 

8. SP ZOZ nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia 
i uzależnia jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty. 

 
 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 10. 



 
1. Zmiany niniejszego regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu 

organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały Zarządu, wymagającej zatwierdzenia przez 
Radę Nadzorczą w formie uchwały. 

2. Zmiana regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu organizacyjnego nie 
wymagają zachowania formy, w jakiej został sporządzony akt przekształcenia samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę. 

 
§ 11. 

 
Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem przekształcenia.  

 
 
Załączniki: 
1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej; 
2. Cenniki opłat - świadczenia zdrowotne – konsultacje, zabiegi, szczepionki; 
3. Cenniki opłat - świadczenia w zakresie usług wykonywanych w laboratorium analitycznym; 
4. Cenniki opłat - świadczenia w zakresie usług wykonywanych w pracowni rtg. 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 
 
 

CENNIK 
udostępniania dokumentacji medycznej 

 
 
 

1. jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej  6 zł. brutto; 
2. jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej  0,25 zł. brutto; 
3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (CD) 1,50 zł 

brutto. 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat             Gmina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 
 

CENNIK PŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Z ZAKRESU KONSULTACJI I ZABIEGÓW 

 
1. Porada chirurgiczna   50 zł 
2. Porada okulistyczna     50 zł 
3. Porada otolaryngologiczna   50 zł 
4. Porada psychiatryczna   50 zł 
5. Porada pulmonologiczna   50 zł 
6. Porada dermatologiczna   50 zł 
7. Porada kardiologiczna   50 zł 
8. Audiometria   35 zł 
9. Badanie spirometryczne   25 zł 
10. EKG z opisem   20 zł 
11. Zastrzyk domięśniowy   10 zł 
12. Zastrzyk dożylny   20 zł 
13. Wizyta lekarska w podstawowej opiece zdrowotnej   50 zł 
14. Szczepionka ROTARIX   310 zł 
15. Szczepionka   INFANRIX  HEXA   220 zł 
16. Szczepionka ENGERIX   60 zł 
17. Szczepionka EUVAX   40 zł 
18. Szczepionka PENTAXIM   130 zł 
19. Szczepionka PREVENAR   300 zł 
20. Szczepionka HEPAVAX GENE  60 zł 
21. Szczepionka HEXACIMA  180 zł 
22. Szczepionka VARILRIX  220 zł 
23. Szczepionka NEIS VAC C   150 zł 
24. Szczepionka NIMENRIX  200 zł 
25. Szczepionka BEXSERO  330 zł 
26. Szczepionka FSME   120 zł 
27. Szczepionka HAVRIX   140 zł 
28. Szczepionka HAVRIX JUNIOR  110 zł 
29. Szczepionka VAXIGRIP TETRA  40 zł 
30. Szczepionka INFLUVAC  28 zł 
31. Zabiegi rehabilitacyjne - krioterapia (10 zabiegów)   100 zł 

 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego 
 

CENNIK PŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W ZAKRESIE USŁUG WYKONYWANYCH 

W LABORATORIUM ANALITYCZNYM 
 

Rodzaj badania Cena [zł] 
ACTH pr. Morfologiczna 48,00 
AFP (alfa-fetoproteina) 28,00 
Aldosteron 38,00 
Androstendion 38,00 
ASO 10,00 
Beta-hCG 28,00 
Białko C-reaktywne 12,00 
Białko w surowicy 9,00 
Bilirubina 9,00 
Borelioza (przeciwciała IgG) 45,00 
Borelioza (przeciwciała IgM) 45,00 
CA-125 (antygen raka jajnika) 45,00 
CA-15-3 (antygen raka piersi) 45,00 
CA-19-9 (antygen raka trzustki, żołądka, okrężnicy) 45,00 
CEA (antygen karcynoembrionalny) 28,00 
Cholesterol 8,00 
Cholesterol HDL 8,00 
Cukier 8,00 
Czas koalinowo - kefalinowy 12,00 
Czas krwawienia 5,00 
Czas krzepnięcia 5,00 
D-dimery 60,00 
DHEA – SO 4 38,00 
DHEA (Dehydroepiandrosteron) 33,00 
Diastaza 10,00 
E2 (Estradiol) 25,00 
Fernytyna 38,00 
Fosfataza kwaśna 12,00 
Fosfataza zasadowa 12,00 
Fosfor 8,00 
FPSA ( wolny antygen prostaty) 45,00 
FSH (Foliotropina) 25,00 
Ft3 22,00 
Ft4 22,00 
GGTP 12,00 
Grupa krwi 35,00 
HbA1C 32,00 
HBS 22,00 
Helicobacter pyroli (przeciwciała IgG) 33,00 



IgE całkowite 28,00 
Immunoglobina IgG 43,00 
Kał – badanie ogólne 9,00 
Kał – jaja pasożytów 9,00 
Kał - lambrie 28,00 
Kał na krew utajoną 14,00 
Kortyzol – hormon stresu 30,00 
Kreatynina 8,00 
Kwas foliowy 40,00 
Kwas moczowy 8,00 
Latex 14,00 
Lipaza 28,00 
Mocz – badanie ogólne 8,00 
Mocznik 9,00 
Mononukleoza - latex 22,00 
Morfologia 9,00 
Morfologia z rozmazem 12,00 
OB 6,00 
Odczyn Walerego Rosego 12,00 
P/ciała anty HIV 32,00 
P/ciała HBC 43,00 
P/ciała HCV 38,00 
P/ciała p/tarczycowe mikrosomalne (TMA) 32,00 
P/ciała p/tarczycowe p/tyreoglobulinowe (ATG) 32,00 
Posiew moczu 26,00 
Posiew z rany 35,00 
Potas 7,00 
Progesteron 25,00 
Prolaktyna 28,00 
Proteinogram 28,00 
Przeciwciała aty RhD 35,00 
PSA 33,00 
Retikulocyty 20,00 
Różyczka (przeciwciała IgG) 35,00 
Różyczka (przeciwciała IgM) 35,00 
SHBG 35,00 
Sód 7,00 
Testosteron 28,00 
TIBC 15,00 
Toxoplazmoza (przeciwciała IgG) 35,00 
Toxoplazmoza (przeciwciała IgM) 35,00 
TRAB 100,00 
Transaminazy 15,00 
Transferyna 48,00 
Trójglicerydy 8,00 
TSH 24,00 



Vit D3 100,00 
Wapń 8,00 
Wapń – dobowa zbiórka moczu 23,00 
Wirus cytomegalii (przeciwciała IgG) 40,00 
Wirus cytomegalii (przeciwciała IgM) 40,00 
Wit B12 40,00 
Wolny testosteron 68,00 
WR 10,00 
WR dla ciężarnych 5,00 
Wskaźnik protrombinowy  INR 15,00 
Wymaz z gardła 40,00 
Wymaz z nosa 35,00 
Wymaz z oka 35,00 
Żelazo 12,00 

 
 

 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego 
 

CENNIK RTG 
 

l.p. Rodzaj badania Cena [zł] 
1 RTG klatki piersiowej 40,00 
2 RTG klatki piersiowej i żeber 45,00 
3 RTG klatki piersiowej AP i boczne 57,00 
4 RTG żeber 40,00 
5 RTG klatki piersiowej - dziecko 35,00 
6 RTG czaszki 40,00 
7 RTG zatok 30,00 
8 RTG nosa 30,00 
9 RTG potylicy, żuchwy 35,00 
10 RTG stawów skroniowo – żuchwowych 40,00 
1 RTG nosogardła 30,00 
12 RTG kręgosłupa szyjnego ( C ) 38,00 
13 RTG kręgosłupa piersiowego ( Th ) 40,00 
14 RTG kręgosłupa lędźwiowego ( L-S) 40,00 
15 RTG kręgosłupa u dzieci 35,00 -1 eks. 

40,00 – 2 eks. 
16 RTG barku 33,00 
17 RTG mostka 35,00 
18 RTG obojczyka 32,00 
19 RTG stawu łokciowego 32,00 
20 RTG przedramienia 35,00 
21 RTG dłoni 33,00 
22 RTG paluszka  25,00 
23 RTG porównawcze dłoni 38,00 
24 RTG nadgarstka 30,00 
25 RTG jamy brzusznej 40,00 
26 RTG miednicy 35,00 
27 RTG stawów biodrowych 30,00 -1 staw 

40,00- 2 stawy 
28 RTG osiowe stawu biodrowego 30,00 
29 RTG kości krzyżowo- ogonowej ( guziczka ) 33,00 
30 RTG kości udowej 35,00 
31 RTG stawu kolanowego 35,00 
32 RTG stawów kolanowych - porównawcze 48,00 
33 RTG osiowe rzepki 33,00 
34 RTG podudzia 35,00 
35 RTG stawu skokowego 32,00 
36 RTG stopy 32,00 
37 RTG stopy – porównawcze 40,00 
38 RTG pięty 30,00 – 2szt. 

25,00 -1 szt. 



39 RTG pięty – porównawcze 38,00 
40 RTG celowane pęcherza 33,00 
41 RTG łopatki 32,00 
42 RTG czynnościowe kręgosłupa C 45,00 
43 RTG czynnościowe kręgosłupa L-S 50,00 
 
 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 

 Powiat        Gmina 
 
 


