S T A T U T
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
(Tekst jednolity z dnia 15.01.2019 r.)
I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zwany dalej „Szpitalem” jest
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§2
Szpital działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 t.j.),
zwaną dalej „ustawą”.
2. niniejszego Statutu,
3. innych obowiązujących przepisów.
§3
Szpital posiada osobowość prawną.
§4
Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Wielkopolskie.
§5
Siedziba Szpitala znajduje się w Kaliszu, ul. Poznańska 79.
§6
1. Obszar działania Szpitala obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności
Województwa Wielkopolskiego.
2. W wykonywaniu świadczeń nieodpłatnych dla osób uprawnionych obszar działania Szpitala
zostanie szczegółowo sprecyzowany w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych
z dysponentem środków.
3. Szpital może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz osób nie objętych umową, o której
mowa w ust. 2 odpłatnie na podstawie odrębnych umów.
4. Szpital zobowiązany jest udzielić świadczeń każdej osobie, ze względu na bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia.
II.

Cele i zadania.

§7
1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
2. Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej, a w szczególności:
1) badanie i porada lekarska,
2) leczenie,
3) badanie i terapia psychologiczna,
4) rehabilitacja lecznicza,
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3.
4.
5.
6.

5) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem , połogiem oraz nad noworodkiem,
6) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
7) działania diagnostyczne i analityki medycznej,
8) pielęgnacja chorych,
9) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,
10) orzekanie o stanie zdrowia,
11) prowadzenie działalności profilaktycznej, oświatowo – wychowawczej i promocji zdrowia.
12) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa medycznego.
13) udzielanie medycznych czynności ratunkowych, w warunkach pozaszpitalnych, w celu
ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
14) zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych zbiorowiskach ludzi, jeżeli nie ma
możliwości zapewnienia takiej pomocy przez inne podmioty lecznicze,
15) organizowanie i koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk
żywiołowych, katastrof i innych akcjach, jeżeli ich rozmiary przekraczają możliwości
udzielania poszkodowanym natychmiastowej pomocy medycznej przez właściwe
terenowo oddziały pomocy doraźnej,
16) przewóz osób chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych
środków lokomocji lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie
tych przewozów,
Szpital może prowadzić działalność mającą na celu doskonalenie zawodowe pracowników
medycznych.
Szpital prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną.
Szpital może prowadzić działalność medyczną odpłatnie i pozamedyczną działalność
gospodarczą.
Szpital prowadzi działalność dotyczącą : obronności kraju, ochrony informacji niejawnych,
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych
osobowych – w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

§8
Opisane w § 7 cele Szpital realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych,
sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie i współpracę z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) placówkami klinicznymi uniwersytetów medycznych, instytutami naukowymi,
wyższymi szkołami o kierunku medycznym oraz wyższymi szkołami zawodowymi,
3) samorządami zawodów medycznych,
4) organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi,
5) instytucjami pomocy społecznej,
6) administracją rządową i samorządową.
III.

Organizacja wewnętrzna

§9
1. Szpital prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących zakładów leczniczych
podległych bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:
1) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Lecznictwo
Szpitalne, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne – szpitalne,
2) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Działalność
Specjalistyczna, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne,
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3) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Działalność
Pozostała, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne.
4) Pogotowie Ratunkowe – Działalność Specjalistyczna, które wykonuje działalność
leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
2. W skład zakładu leczniczego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu – Lecznictwo Szpitalne wchodzą:
1) Szpital im Ludwika Perzyny, przy ul. Poznańskiej 79, jako jednostka
organizacyjna, obejmująca następujące komórki organizacyjne:
a) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
b) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej ,
c) Oddział Chorób Wewnętrznych I
d) Oddział Chorób Wewnętrznych II ,
e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z powiązanym funkcjonalnie z nim
Zespołem Długoterminowej Opieki Domowej),
f) Oddział Nefrologiczny, (z powiązaną funkcjonalnie z nim Stacją Hemodializ,
Stacją Dializ Otrzewnowych)
g) Oddział Rehabilitacyjny (z powiązanym funkcjonalnie z nim Oddziałem
Rehabilitacji Dziecięcej Dzienny Pobyt oraz Zakładem Leczniczego
Usprawniania), w skład, którego wchodzi:
- Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej,
h) Oddział Otolaryngologiczny,
i) Oddział Neurologiczny, w skład którego wchodzi:
- Pododdział Udarowy,
j) Oddział Urologiczny,
k) Oddział Urazowo -Ortopedyczny,
l) Oddział Kardiologiczny (z powiązaną funkcjonalnie z nim Pracownią
Hemodynamiki, Pracownią Radiologii Zabiegowej, Pracownią Elektrofizjologii,
Pracownią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca,
Pracownią Echokardiografii), w skład, którego wchodzi:
- Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
- Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej,
- Pododdział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej”;
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Oddział Okulistyczny,
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
Oddział Reumatologiczny,
Oddział Neurochirurgiczny,
Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,
Oddział Chorób Dziecięcych,
Oddział Gastroenterologii Dziecięcej (z powiązaną funkcjonalnie z nim
Pracownią Endoskopową dla Dzieci),
t) Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia,
u) Apteka,
v) Oddział Gastroenterologiczny (z powiązaną funkcjonalnie z nim Pracownią
Endoskopową).
2) Szpital im. Przemysława II, przy ul. Toruńskiej 7, jako jednostka organizacyjna,
obejmująca następujące komórki organizacyjne:
a) Oddział Chorób Zakaźnych,
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b) Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej,
c) Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
d) Oddział Psychiatryczny w skład którego wchodzi:
- Izba Przyjęć,
- Pododdział Psychogeriatryczny,
- Pododdział Detoksykacyjny,
- Pododdział Detencyjny,
- Dzienny Oddział Psychiatryczny,
- Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).
e) Blok Operacyjny,
f) Oddział Onkologii Klinicznej,
g) Pracownia Cytostatyków.
3. W skład zakładu leczniczego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu – Działalność Specjalistyczna wchodzą:
1) Zespół Pracowni i Zakładów, jako jednostka organizacyjna obejmująca następujące
komórki organizacyjne:
a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
b) Zakład Mikrobiologii Klinicznej,
c) Zakład Patomorfologii,
d) Zakład Diagnostyki Obrazowej w skład, którego wchodzi:
- Pracownia Rentgenodiagnostyki,
- Pracownia Tomografii Komputerowej,
- Pracownia Badań USG,
- Pracownia Badań Mammograficznych,
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
e) Zakład Leczniczego Usprawniania (powiązany funkcjonalnie z Oddziałem
Rehabilitacyjnym),
f) Pracownia
Hemodynamiki
(powiązana
funkcjonalnie z
Oddziałem
Kardiologicznym),
g) Pracowni Radiologii Zabiegowej (powiązana funkcjonalnie z Oddziałem
Kardiologicznym),
h) Pracownia Elektrofizjologii (powiązana funkcjonalnie z Oddziałem
Kardiologicznym),
i) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca
(powiązana funkcjonalnie z Oddziałem Kardiologicznym),
j) Pracownia Echokardiografii( powiązana funkcjonalnie z Oddziałem
Kardiologicznym),
k) Pracownia
Endoskopowa
(powiązana
funkcjonalnie
z
Oddziałem
Gastroenterologicznym),
l) Pracownia Endoskopowa dla Dzieci (powiązana funkcjonalnie z Oddziałem
Gastroenterologii Dziecięcej).
m) Stacja Hemodializ (powiązana funkcjonalnie z Oddziałem Nefrologicznym),
n) Stacja Dializ Otrzewnowych (powiązana funkcjonalnie z Oddziałem
Nefrologicznym).
2) Zespół Poradni Specjalistycznych, jako jednostka organizacyjna obejmująca
następujące komórki organizacyjne:
a) Poradnia Chirurgiczna ogólna,
b) Poradnia Chirurgiczna chorób naczyń,
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c) Poradnia Urazowo – Ortopedyczna,
d) Poradnia Wad Wrodzonych Stóp,
e) Poradnia Preluksacyjna,
f) Poradnia Chirurgii Ręki,
g) Poradnia Wad Postawy,
h) Poradnia Neurochirurgiczna,
i) Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
j) Poradnia Otolaryngologiczna,
k) Poradnia Foniatryczna,
l) Poradnia Logopedyczna,
m) Poradnia Okulistyczna z Laseroterapią,
n) Poradnia Urologiczna,
o) Poradnia Kardiologiczna,
p) Poradnia Neurologiczna,
q) Poradnia Hematologiczna,
r) Poradnia Diabetologiczna,
s) Poradnia Gastroenterologiczna,
t) Poradnia Nefrologiczna,
u) Poradnia Dermatologiczna,
v) Poradnia Rehabilitacyjna,
w) Poradnia Neurologiczna z poradnią Przeciwpadaczkową,
x) Poradnia Reumatologiczna,
y) Poradnia Sportowo – Lekarska,
z) Poradnia Ginekologiczna – Konsultacyjna,
za) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci,
zb) Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci,
zc) Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci,
zd) Poradnia Hematologiczno – Onkologiczna dla Dzieci,
ze)Poradnia Reumatologii Dziecięcej,
zf) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
zg) Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
zh) Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej,
zi) Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci,
zj) Poradnia Chorób Wątroby,
zk) Poradnia Hepatologiczna,
zl) Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych,
zł) Poradnia Chorób Zakaźnych,
zm)Poradnia Psychiatryczna,
zn) Poradnia Oceny Rozwoju Małego Dziecka,
zo) Poradnia Audiologiczna,
zp) Poradnia Logopedyczna dla Dzieci,
zq) Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci,
zr) Poradnia Chorób Metabolicznych,
zs) Szkoła Rodzenia,
zt) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
zu) Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca,
zv) Poradnia Chemioterapii,
zw) Poradnia Onkologiczna
zx) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
zy) Poradnia Ginekologii Onkologicznej,
zz) Poradnia Leczenia Bólu,
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zaa) Poradnia Genetyczna.
4. W skład zakładu leczniczego Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu – Działalność Pozostała wchodzą:
a) Rehabilitacja Dzienna jako jednostka organizacyjna obejmująca następującą
komórkę organizacyjną:
a) Oddział Rehabilitacji Dziecięcej Dzienny Pobyt (powiązany funkcjonalnie
z Oddziałem Rehabilitacyjnym),
b) Długoterminowa Opieka Domowa jako jednostka organizacyjna obejmująca
następującą komórkę organizacyjną:
a) Zespół Długoterminowej Opieki Domowej (powiązany funkcjonalnie z
Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii).
5. W skład zakładu leczniczego Pogotowie Ratunkowe – Działalność Specjalistyczna, przy
ul. Poznańskiej 79, wchodzi:
a) Pogotowie Ratunkowe jako jednostka organizacyjna na czele którego stoi
„Kierownik Pogotowia Ratunkowego”, obejmująca następujące stanowiska
i komórki organizacyjne
a) Pielęgniarka Koordynująca ds. Ratownictwa Medycznego
b) Dyspozytornia Medyczna
c) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny S31
d) Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny S32
e) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P49
f) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P50
g) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P51
h) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P52
i) Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P74
j) Zespoły Transportu Sanitarnego
k) Wyjazdowy Zespół Sanitarny Typu N
6. Dyrekcję Szpitala stanowią:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
3) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych,
4) Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych,
5) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
7. Administrację Szpitala wg. następującej podległości stanowią:
1) Dyrektor:
a) Dział Organizacyjny,
b) Dział Służb Pracowniczych,
c) Dział Controlingu,
d) Dział Informatyki,
e) Dział Prawny,
f)
Dział Spraw Obronnych,
g) Dział BHP,
h) Dział Audytu Wewnętrznego,
i)
Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna,
j)
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,
k) Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
l)
Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
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m)
n)
o)
p)
q)

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Administrator Systemów Informatycznych,
Rzecznik prasowy,
Kapelan,

2) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:
a) Dział Higieny i Epidemiologii,
b) Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej,
c) Koordynator ds. Akredytacji,
d) Koordynator ds. Leczenia Pacjentów Onkologicznych,
e) Koordynator ds. Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej,
f)
Inspektor Ochrony Radiologicznej.”
3) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych:
a) Główny Księgowy:
- Dział Ekonomiczny,
b) Dział Logistyki,
c) Dział Zamówień Publicznych,
d) Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych,
4) Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych:
a) Dział Utrzymania Ruchu,
b) Dział Przeciwpożarowy,
5) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:
a) Naczelna Pielęgniarka.
§ 10
Strukturę organizacyjną Szpitala, więź funkcjonalną struktur organizacyjnych oraz sprawy
dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, nieuregulowane
w ustawie lub Statucie, określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, zaopiniowany
przez Radę Społeczną.
IV.
Organami Szpitala są:
1) Dyrektor
2) Rada Społeczna

Zarządzanie Szpitalem
§ 11

§ 12
1. Dyrektor kieruje Szpitalem i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie i funkcjonowanie
oraz jest przełożonym pracowników Szpitala.
2. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania
Szpitalem, niezastrzeżonych niniejszym statutem i innymi przepisami dla innych organów
Szpitala.
3. Z Dyrektorem Szpitala podmiot tworzący Szpital nawiązuje stosunek pracy na podstawie
powołania lub umowy o pracę albo zatrudnia go na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 13
Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych,
3) Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych,
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4) Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
5) Głównego Księgowego,
6) Naczelnej Pielęgniarki.
§ 14
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń
medycznych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami ustalonymi
zawartymi umowami,
2) należyta gospodarka mieniem,
3) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
4) organizowanie pracy podległego personelu,
5) opracowywanie planów strategicznych rozwoju Szpitala.
V. Rada Społeczna
§ 15
1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
3. Skład Rady Społecznej określa art.48 ustawy.
4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
§16
Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania
uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony
przez podmiot tworzący.
§ 17
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) w przypadku złożenia rezygnacji,
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z innych ważnych powodów.
§18

Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
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e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
f ) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 19
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do podmiotu
tworzącego.
VI. Gospodarka finansowa.
§ 20
1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach regulujących
finanse publiczne, rachunkowość i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków
publicznych.
2. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Szpitala.
§ 21
Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego, Szpital może dokonać na zasadach
określonych przez podmiot tworzący. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody
podmiotu tworzącego.
§22
1. Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne nieodpłatne na podstawie umów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Szpital może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz osób nie objętych umowami,
o których mowa w ust. l odpłatnie na podstawie odrębnych umów.
§23
Szpital uzyskuje środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy.
§24
Szpital może uzyskiwać środki publiczne na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych, promocji zdrowia oraz zapobiegania
chorobom i urazom,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne,
3) inwestycje, w tym na zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4) realizację zadań dodatkowych nałożonych przez wojewodę ze względu na potrzeby systemu
opieki zdrowotnej jak i w przypadku klęski żywiołowej,
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 25
Szpital sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U.z 2016 r poz. 1047 ze zm.). Ewidencja kosztów
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i przychodów prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
§26
1. Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
2. Dyrektor Szpitala zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd
sprawozdania finansowego, zgodnie z art.66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.
VI. Postanowienia końcowe
§27
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
leczniczej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa.
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