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Zalącznik do Uchwały Nr xxxLUf53/l7
Rady Powiatu Dzia.łdowskiego

z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej

w Działdowie

STATUT
SAMoDZIELNEGo PUBLICZNEGo ZAKŁADU

OPIEK] ZDROWOTNEJ
w DZIAŁDOWIE

I. PoSTANOWIENIA oGÓLNE
s1.

l. Statut Samodzielnego PubIicznego Zakładu opieki Zdrorvotnej w Działdowie okleśla:

a) Zakres i obszar działania Zakladu;

b; zakres udzielanych śrviadczeń zdrowotnychl

c) organy Zakładu;

d) zarządzanie Zakładem . Dyrektor;

e) kompetencj € Rady Społecznej;

1) rozpatryrvanie sporÓrv pomiędzy organomi Zakładu;

g) olganizacjęZakładu;

h) gospodarkę finansową Zakładu;

i) postanowi9niakońoorve;

2. llekroć lv niniejszym statuciejest mowa o: zakładzie, zakIadzie leczniczym, zAk|adzie opieki zdrorvotnej lub

SPZoZ rozunlie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowię.

$2 .

l. Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowie Został utworzony przez wojewodę

Ciechanorvskiego, którego funkcje jako organu założycie|skiego przejęła z dn. 0l.0l.1999 r. jednostka

samorządu terytolialnego ,, Powiat dzialdorvski'', zwana dalej ,,podmiotem tworzącym'''

2. Sarnodzieln;, Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowie postanowioniem Sądu Rejonowego

Ir Ciechanon'ie z dnia 8 grudnia 1997r. sygn. V Ns Rej. Z 2/9'l zosral rvpisany do Rejestru Samodzielnych

Publiczlrych Zakładów opieki Zdrowotnej za nuJnerem SPZoZ Nr z i z tą datą uryska,ł osobowość prawnq.

od tlnia 05 marca 200l r' Zakład jest zaręjestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

000000l996, rejestr Zakładu prowadzi VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego Sądu

Rtjonowego w olsaynie oraz w rejestrze zzkładów opięki Zd|owotngj pfowadzonym przez Wojewodę

Warmjńsko - Mazurskiego pod numeręm Księgi Rejestrowej 0000000l4994.

J. Salllodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Dzialdowie dzlala glÓwnie w op;uoiu o:
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a) ustawę z dnia 15 klvietnia 20l l r' o działa]ności |eczniczej (tj. Dz. U. z 20116 r', poz. 1638 ze zm')

zwaną daIej usts\Yq,

b) ustawę z dnja f,I sierpnia 2004 r' o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (tj. Dz. U. z 2Ol'7 r.,poz. 1938),

c)  ustarvę zdnia 29 rvrześnia l994 r .  o rachunkol t ,ości  ( t j .Dz.U 'z20|6r ' ,poz ' |047zezm.),

d) ustau,ę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj, Dz. U. z f0|7 r.' poz' 2077)'

e) poslanou'ienia niniej szego statutu,

|) inne przepisy regulujące działalność samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej.

4. Samodzielny Pub|iczny Zakład opieki Zdrowotnej w Działdowie , zwany dalej ,,Zakladem.. jest podmiotem

leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działajqcym rv fonnie samodzielnego publicmego zakładu opieki

zdrowotnej.

5. Sicdziba ZakładLl znajdujc się w Działdorvie przy trIicy Leśne1 nr l'

ó. obszar działania SPZoZ rv Działdowie stanowi obszaf Rzeczypospolitej Polskiej ze szczegóInynl

u*,zgIędnieniem Potviatu Działclorvskiego.

II. DZIAŁALNoŚĆ złxr,łuu

s3.
1. Cclem dzillania Zakladujest prowadzenie działalności \ecznicze1 polegającej na udzielaniu świadczeń

zdrorvotnych, pronlocji zdrorvia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrolvia, rv rym wdrażaniem nowych technologii

nledycznych oraz metod leczenia. Zakład zapewnia ca'łodobową opiekę lekarską ipie|ęgniarską przez

wsąvstkie dni rv roku lv przypadku śrviadczeń Zdro\Yotn),ch stacjonarnych, calodoborłrych szpilalnych i innych

niz  szp i ta lne.

2. l{crtlzlj:tnri dzialłlności lcczniczej Zaklrdu są:

a) stacjonarne icałodobowe szpitalne śrviadczenia zdrorvotlie realizorvane przez Szpita|,

b) stacjonarne i całodobowe inne nif szpitalne świadczenia zdrolvotne reaiizowane przez Hospicjunl'

c) ambulatoryjnc świadczenia zdrowotne, realizowane przez Ambulatorium.

3. Do zadair Zak|adu naleĄ,:

a) udzielanie stacjol1arnych i calodobowych śrviadczeń zdrowotnych,

b) udzielanie ambulatoryjnych świadczctl zdrowotnych,

c) rv1'konywanie badari diagnostycznych dla innych podmiotórv leczniczych'

d,] profilaktyka i promocja zdrowia,

e) prorvadzenie działa]ności oświatorvo -wychorvarvczej'

t) prorvatlzenie sprarv zrviazan1,ch Ze stat).styką mcdyczną i alta|izą medycznq,

g) prolvadzenie działalności szkoleniolvej,

h) prorvadzenie działa]ności zrviązanej z bezpieczeństrvem i higieną pracy i p'poż,

i) realizolvanie zadań związanych z wykorzystaniem prrblicznej i niepLrblicznej służby zdrorvil

w s1tuacjach kryzysowych oraz na potrzeby obroru]e państwa,
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j) prowadzenie działa|ności naukowo - badawczej,

k) rYykonywanie innych zadań wynikających z odrębnyoh pżepisów.

.1, Zaklad możc także wykon).rYać działalność gospodarczą w zakrcsic:

a) usług diagnostyczlych, wynajmu i dzierżawy Pomieszczeń i gruntów,

b) wynajmu i uryozęnia aParatury i sprzętu medycznego oraz splzętu użytkowego,

c) sterylizacji,

d) usluB gastronomicz.nych,

c) prorvadzenia parkingu,

1) usług kserogaficznych dla potrzeb dokumentacji medycznej

g) innych usług.

5' PodstorvołYyni zadaniami Zukladu sq:

a) z;lpervnienie ludności zamieszkalej na obszarze jego działania świadczęń zdrowotnych;

b) realizacja zadań rrynikających z Narodorvego Programu Zdrolvia oraz z zawartych umów o udzi€lanie

śrviadczeri zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia,

c) szerzenie oświaty zdIowotnej;

d) promocja zdrowia;

c) kształcenie osób wykonujących fawody medyczne;

1) realizacja zadań organiz.acyjno-medyczn;.ch dla potrz'cb obrony cywiInej i obronności kaju;

ó. Śtviatlczenicrn zdrowotn}'ln są dzialania sluĄce zochowaniu, ratowaniu, przyrvracaniu i poprarvie zdrowia

oraz inne działonia rncdyczne u7nikające z plocesu leczenia lub przcpisÓw odrębnych regulujących zasady

ich wykonywania.

7, sPzoz udziela pacjentom świadczeń bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach okeślonych w ustawie lub

przepisach szczególnych.

8. Śrr'iadczenia udzielane są mieszkańconr obszaru dzialania Zakładu, a w nagłych wypadkach,

rt szczrgólności w stanach zagrozenia ż-ycia, wszystkirn Zg|asŻnjqcyn) się'

III. oRGANY ZAKŁADU

s4.
1. organami Zakładu sq: Dyrektor Zakladu i Rada Społeczna'

2' Sposób pilrr'ołyrr'ania i odwolywania organórv Zakładu określa statut.

Iv' ZARZADZANIE ZAKŁADEM

$s.
l ' Samodzielnym Publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej zarządzĄ Dyrekot,

2. I),r'rcktor reprerentuje Złklad na zcwn.ltrz.

3. t)yrektor dzialając na podstcrvie prarra podejmujc rv sprawaclr Zakładu decyzje sanrodzielnie

iponosi za nię odpowiedzialność chyba, ie przepisy ustawy stanowią inaczej.
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4. Dyrektorjest przełożonym wszystkich pracownikórvZakładu.

5. Stosunek pracy z Dy|ektolem nawjązuje podmiot tworzący na podstawie powołania, umowy

o pracę |ub na podstawie umowy c}ĄviIno-prawnej '

6' Dyrektor zakładu zatrudnia Zastępców Dylektora, Glównego Księgowego oraz pozostotych

pracowników'

7. W sprawach doryczących zakupu, umów leasingu lub przyjęcia darowizny apafafury i sprzętu

medycznego oraz zbycia, wydzierżawienia lub lvynajęcia majqtku trwalego Dyrektor Zak]tadu dz|ała

stosownie do uchwał Rady Powiatu Działdowskiego.

8. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu wszystkie czynności na|eżące do Dyrektora wykonuje

zastępca przez niego wyanaczony.

v. RADA sPoŁEcZNA. KoMPETENCJE

s6.
1. Rada Spoleczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu twolz4cego oraz organem

doradczym Dyrektora Zakładu'

2, Do zadari Rady'Spoleczne) nalezy:

1) przedstaivianJe podn]iotowi tworzqcemu wnioskórr, i opinii w sprawach:

a) z.bycia aktylvów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darorvizny nowej aparatury i sprzętu

medycznego, o wartości przekraczającej 30.000 zl. (słownie: rrzydzieści tysięcy zl'),

b) związanych z przekształcęniem lub likwidacją' tozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) prryznawania Dyrekorowi Zakładu nagród,

d) ronviązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Ęrektorem,

2) przedstarvianie Dyrektorolvi wnioskórv i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, rv tym planu inwestycyjnego,

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

c) kedytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

c) zb} cia ekt;,lr'ów tnvxł),ch oraz zakupu lub pęyjęcia darorvizn1' nowej apararury i sprzętu medycznego'

o wartości przekraczającej 30'000 zł. (słorr'nie: trzydzieści rysięcy zl')'

Q regulaminu organizacyj nego,

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych pfzez pacjentów, z wyłączeniem

sprarv podlegajqcych nadzorowi medycznemrt,

4) opiniowanie wniosku rv sprarvie czasowego zaprzestartia dzia|alności leczniczej,

5) tvybór biegłego rewidenta w celu dokonania badania sprawozdania finansowego (bilansu)'

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statuci €,

3' Rada Społeczna może wpafać opinię w formic uchrva}.

s7.
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1. Skład Rady Społeczrrej określa uchwala Rady Powiatu Dzialdorvskiego.

2. Radę Społeczną porvoluje i odwołuje Rada Powiatu Działdowskiego' Pierwsze posiedzenie Rady

Spoiecznej zwołu e Rada Powiatu Działdowskiego.

J' Kadcncja Rady Społeczlrej tnva 4 lata i poĘwa się z kadencją Rady Powiatu Działdowskiego.

Dzialalność jej kończy się z dniem powołania nowego składu Rady.

4. W sklad Rady Sp<rlecznej wchodz4:

a) jako przewodniczqcy :
- Starosta Dzialdowski lub osoba przez niego wymaczona,

b) jako czlonkorvie :
- przcdstawiciel rvojewody,

. przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Dzialdowskiego. w liczbie nieprzekaczającej l5 osób,

c) członkiem Rady Spolecznej Zakladu nie może być osoba zatfudniona w ZAkład^e.

5. N4andat członka Rady Społecarej wygasa z uplywem kadencji, na któIą został ''vyblany.

Utrata nlandatu przed upływern kadcncjinastępuje rv przypadkach:

a) odwolania na skutęk:
- u1.cofania rekomendacji przez Radę Powiatu DziaIdowskiego,

. zlzecfenia się mandatu,

b) śmierci'

Na nriejsce członka Rady Społeczncj, który ulracił mandat, Rada Powiatu wyłania nowego czlonka

l{ad)'.

ó. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał okeśla regulamin uchwa]ony

przcz l(adę Spolecaą i Zatwierdzony przez Radę Porviatu Dziadowskiego.

7. w posiedzeniach l(ady Społecznej' poza oz|onkami Rad),uczestniczą: Dylektor Zakładu, przedsLarviciele

orgarrizacji zwiqz.kowych i samorzqdów zawodów medyoznych dzialających w zakładzie oraz inne

zaproszone osoby.

vI. RoZPATRYWANIE sPoRÓw PoMlĘDZY ORGANAMI

zAKŁADU

s8.
l. od uchwal Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu

Działdotvskiego.

2. D1,rektor Zakładu sklada odwolanie do Rady Porviatu Dziadorvskiego w terminie 7 dni od podjęcia

uchu'al1, przez Radę Sp<lleczną.

3. I{ada Port'iatLI Działdorvskiego rozpatruje odrvołanie Dyrektora na najblixzej sesji po otrzymaniu

odwołania '

.l. odivołanie \ł'strzyn1uje rvykonanie uchrvaly Rady Spolecalej do czisu jego rozpa|rzania pnez Radę

Porviatu Działdowskiego.

vII. oRGANIZACJA ZAKŁADU
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Zakład składa się z trzech pionów, tj' Pionu opieki Zdrowotnej, Pionu Finansowo-Ekonomicznego i Pionu

Techniczno.Administracyjnego, dzielących się na rll't1iejszę jednostki organizacyjne oraz jednostek

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy podlegtych bezpośrednio Dyrektorowi Zakladu.

l. Pion oDi €ki zdro}totnei obejmuje następuj ące j ednostki organizac1jne :

A. Szpital:

a) wieloprofilowy oddział chorób wewnętrznych z pododdzia,lami: kardiologicznym, reumatologicznym ;

. pododdział kardiologiczny wieloprofi lowego oddzialu chorób wewnętrmych;

. pododdział reumatologiczny wieloprofi|owego oddziału chorób wewnętrznych;

b) oddz.iał nefrologic:rny,

c) stacja dializ,

d) oddziałneu|ologiczny,

e) oddział udarowy,

1) oddział dziecięcy'

g) oddział noworodkórv i wcześniakórv,

h1 oddzitł położniczo.ginekologiczny,

i) o<lL1zial chirurgii ogólnej z pododdziałenl uroIogicznyml

- pododdział urologiczny oddziału chirurgii ogólnej;

j) oddział urazowo-ońopedyczny'

k) oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

l) szpita|ny oddział ratunkowy'

nl) oddział rehabiIitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej:

. pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacyjnego;

n) oddział psychiatryczny'

o) blok operacY;nY,

p) izba przyjęć szpitalna'

q) izba przyjęć dziecięca'

r) izba przyj ęc połofniczo-ginekologicna,

s) apteka szpitalna,

t) centralnasterylizatornią

u) prosektorium,

v) zespół domowej dializoterapii otrzewnoweJ'

B.  Hospic jum:

l. oddział Medvcynv PaliaĘvwne]
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C. Ambulatoryjnc Świadczenia Zdrowotne:

l. Poradnie arnbulatorvjnej ooieki specjalistJcznej :

l) chirurgii ogólnej

2) chirurgii gastloenterologicznęJ

3) urazowo.ońopedyczna

4) preluksacyj na

5) urologiczna

ó) o|o]aryngo]ogiczna

7) okulistyczna

6) ginekologiczno -polotuticz

9) dla noworodków

I 0) zdrowia psychicznego

I l) endokrynologiczna

l2) kardiologiczna

13) nefrologiczna

l4) reumalologiczna

I5) neurologiczna

ló) rehabilitac$na

l 7) skórno-wenerologiczna

l8) opiek i  pal iatywnei

l9) dział tlzj oterapii

20) gabinet diagnostyczno-zabiegowy. zgodnie z pozycją 89 księgi rejestrorvej nr
0000000 14994 (23 okulistyka)

2l) gabinet diagnostyczno-zabiegorvy, zgodnie z pozyęją 90 księgi Ęestrowej
nr 000000014991 (09 dennatologia i rvenerologia)
22) gabinet d iagnostyczIto.zabiegowy, Zgodnie z pozya)ą 9l księgi rejestrowej nr
0000000l 4994 (2ó otolaryngologia)

2j) gabinet diagnostyczno-zabiegorvy, zgodnie z połyc)ą 92 księgi rejestrorvej
nt 0000000l4994 (05 chirLugia ogóina)
24) gabinet diagnostyczno.zabiegowy, zgodnie z pazycią 93 kięgi rejestrowej
nr 0000000 | 499.1 (3.1 urologia, 67 reurnatologia)

25) gabinet diagnost\'cZno.zabieg'Wy, zgodnie z pozycją 93 księgi rejesrrorvej nr 0000000l4994
(25 onopedia j traumatologia narz4du ruchu)
26) gabinet diagnoslycZno-zabiego\\,"V, zgodnie z pozycją 99 księgi rejestrowej nr 0000000I4994
(?9 Polożnictwo i ginekologia)

27 ) z.espół transporttl sanitarnego

28) zespół rehabilitacj i domowcj
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2, Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a. nocna i świąteczna ambu|atory.jna opieka lekarska i pielęgniarska PoZ,

b. nocna iświąteczna wyjazdowa opieka lekarski ipielęgniarska PoZ,

c. transpon sanitamy POZ.

3. I{atorvnictrvo medyczne

L Dyspozytomia

2. Zesp6ł Ratownictwa Medycznego.SpecjaIistyczny (rejon operacyjny ''S.,Dzialdowo)

3. Dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego.Podstawowe

4. Dzrai Diasnostyki Medvcznej

l )' Laboratońum ana|iz lekarskich

l a)' Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych

Pracownie:
a. Biochenlii

b ,  K oagu lo log i i

c, Anaiityki ogólllej

d. Hematologir

e. Immunochernii

f. Flistopatologii

g. Serologji transfuzjologicznej z bankiem krwi

h. Bakerioiogiczna

2). Pracownia RTC

3), Pracorvnia ultrasonografi czna

4). Pracownia endoskopowa

5). Prrcorvnia eleklroencefalogafi czna

6). Pracorvnia kardiologicata

7). Pracorvnia audiologiczna

8). Pracownia badań spirometrycznych

9). Pracownia tomografi i komputerowej

l0), Pracownia EMG

I l). Pracownia kapilaroskopii

D.  Sn n lodz ie|n c komórk i  pomocnicze:

l .  B lok rywięnia.
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2. Dziai Higieny Szpitalnej

II. Pion finansorvo - ekonomiczny:

Głórvny Księgowy

Sekcja Ekonomiczna

Sekcja |" inansou'o . Księgowa

III. Pion (cchniczno.administrac;jny 
obcjmuje następując € jednostki organizacyjne:

i, sekcja adrninistracyjno_gospodarcza

2. sekcja techniczna

3, sekcja zaopatrzenia

IV. Dyrektorowi Zakladu podlegają bezpośrcdnio:

. zastępca dyrektora d/s <lpieki zdrowotllej

. zaslępca dyrektora d/s ckonomicznych

. Zastępcadyrektorad/s techniczno-administmcyjnych

. zastępcit dyrektora d/s pielęgniarstrva
- <lzirl slrrzbl pracorvniczej
. dzia| sprzedaĘ, planorvarria ianaliz
- sekcja d,/s zamÓwień publicznych
- sekretariat

0raz s! ntodzielnc Stano$,iska pracy:

- raoca prawny

- kapelan szpitalny

. pelnomocnik dy|ektofa d/s systeinu zarządzania jakością

. pelnomocnik dyrektora d/s praw pacjentórv
- ltspektor d,/s obrony cy,rviluej
- inspckror d/s bJrp
- inspektorochronyradiologicznej

. pielęgniarkaepidemiologiczna

- inlbrmatyk

- srpilaJnt koord)laloi trallsplantaclj n),

s t0.
Pracą Zakładu kieruje Dyrektor pr.y pomocy:
. Zastępcy Dyrektora d/s opieki Zdrorvotnej;
. Zastępcy Dyrektora cils Ekononlicznych:
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. Zastępcy Dyrektora d,/s Technicmo.Administracyj nych;

- G|Ównego Księgowcgo;

- Zastępcy Dyrektora d./s Pie|ęgniarstlva.

$  1 1 .

l. Zastępca Dyrektora d/s opieki Zdrowotlrej z tytu'łu. polvierzonego zakesu dzia'lania sprawuje' nadzÓr

ikoordvnuje pracę Pionu opieki Zdrowotnej.

?. Zaslępcr Dyrektora d,/s Ekonomiczllych z tytulu powierzorrego zakesu działania sprawuje nadzÓr

i koclrci;"nL1e pracę pionu fi nansorvo-ekonomicznego.

3. Zastępca Dyrektora d,/s 1.echniczno-Admjnistracyj nych z tytulu po\\,ierfonego zakrestl działania sprarvuje

nadzór i koordynuje pracę Pionu Techniczno.Administracyjnego.

4' Z-astępca Dyrektora d/s Pieięgniarstwa, rve wspóIpracy z zas|ępcą Dyrektora ds. opieki Zdrowotnej,

zapelr'nia sprarvność w organizrcji i funkcj onorvaniu opieki pielęgniarskiej i nadzoruje placę pie|ęgniarek

i poloŹn1'ch oraz średniego i nixzego persone|u z-atrudnionego w jednostkach organizacyjnych Pionu opieki

Zdrorvotnej.

5. Główny Księgowy z tytułu powierzonego zaklesu tlziałania sprawuje nadzór i koordynuje pracę sekcji

fi Ilansorr o-księgowej isekcji ekonomicznej'

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA

s 12.
l ' SPZoZ jcsl jednostkii orgar]iz1c),iną Porviatu Działdou,skiegr.l, prorvadzqcą dzialalność gospodarczą

polegajqcą w szczególności na udzielanju śrr,iadczel1 zdrorvotn;,cIl'

?, sPZoz prorvadzi gospodalkę fitlansorr'ą na podstarvie planu tinansowego ustalonego przez

Dyrektora Z,akładu.

3. i(oczny plan finanstlrv;,opiniuje isprarvoz-danie z realizacji planu z;rtwierdza Rada Społeczna.

'ł. lloczne sprarvozdanie finmsowe (bilans) zatwierd7'a Zarząd Powlatu.

$ 13.

l. Samodzielny publiczny zakład opieki Zdrowotnej pokrywa z posiadanych środkórv i uzvskirvanych

przychodólv koszty działaIności i reguluje zobowiązania.

2, Zakład jest utfą,mywany z wpływów pochodzących z rea|izacji kontraktów zawaĄch na wykonanie

ttsłLrg nleclr.cznyclr z tiysponentami środkÓtv publicznych i niepublicznych jak też z prowadzonej innej

dziale]rlości gospoclarcz-ej'

s 14.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może u7,yskiwao środki finansowe:

l) z odpłalnej działalności lcczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

]) z rt'r'd zi,' ']oneJ c1zia]aInosci gospodafczej innej nif wymieniona w pkt 1' jeżeli statut przewiduje

wykonyrvanie takiej dziatalności;

3) z darorvizl, zapisór,v, spadkórv oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z |yn,

fe dalowizna nie może być obwarowana żadnyrni zobo!viązaniami SPZoZ w stosunku do darczyńcy;
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