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Statut 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

 

Prawna podstawa działania 

§ 1 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, zwany dalej „Zespołem" jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 295, poz. 567); 

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175); 

3. Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 78/98 z dnia 07.08.1998 r.  w sprawie przekształcenia Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; 

4. Niniejszego Statutu. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

W Statucie używa się następujących skrótów: 

1. Podmiot tworzący – Powiat Głubczycki; 

2. Zespół lub SP ZOZ w Głubczycach - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach; 

3. Dyrektor - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach; 

4. Rada Społeczna - Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach; 

5. Jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach. 

 

§ 3 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach  jest podmiotem leczniczym będącym 

samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, nadzorowanym przez Powiat 

Głubczycki. 

 

§ 4 

Podmiotem tworzącym dla SP ZOZ w Głubczycach jest Powiat Głubczycki. 
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§ 5 

Siedziba Zespołu mieści się Głubczycach przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26. 

 

 

Cele i zadania Zespołu 

§ 6 

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób 

i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności i w miarę możliwości kształcenie osób 

wykonujących zawody medyczne i pokrewne. 

§ 7 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, 

2. udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych, 

3. wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratorium diagnostyczne, 

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej i promocji zdrowia, 

5. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki 

długoterminowej i hospicjum domowego, 

6. prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej działalności 

medycznej; 

7. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności  

personelowi wykonującemu zawody medyczne; 

8. prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej 

na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, polegającej między innymi na: 

1)  wynajmowaniu i dzierżawie nieruchomości oraz ruchomości (sprzęt medyczny) użytkowanych 

przez Zespół na cele związane z ochroną zdrowia innym podmiotom świadczącym usługi 

medyczne, 

2)  świadczeniu usług medycznych na zlecenie, 

3)  świadczeniu usług parkingowych związanych z prowadzoną działalnością w zakresie ochrony 

zdrowia, 

4)  świadczenie usług w zakresie szkoleń medycznych; 

5)  organizowanie konferencji o tematyce dotyczącej zdrowia i profilaktyki; 

6)  najem powierzchni pod reklamę związaną z ochroną zdrowia i profilaktyką; 

9. Wojewoda Opolski może nałożyć na Zespół dodatkowe zadania jeżeli: 

1) jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, 

2) w przypadku klęski żywiołowej, 

3) w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, 
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10. prowadzenie działalności szkoleniowo - dydaktycznej związanej ze szkoleniem pracowników, 

11.  prowadzenie statystyki medycznej, 

12.  opieka profilaktyczna nad pracownikami Zespołu, 

13.  współudział w organizowaniu, prowadzeniu szkoleń  osób przygotowujących się do wykonywania   

zawodu medycznego oraz wykonujących ten zawód, 

14.  wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów realizujących świadczenia medyczne 

i zajmujących się ochroną zdrowia, związanych ze świadczeniem tych usług, przy użyciu majątku 

ruchomego i nieruchomego użytkowanego przez Zespół lub będącego jego własnością. 

 

§ 8 

W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z: 

1. innymi zespołami opieki zdrowotnej na obszarze województwa, szczególnie z zespołami 

sąsiadującymi, 

2. Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

3. Wojewódzką i właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

4. innymi zakładami opieki zdrowotnej, 

5. organami nadzoru farmaceutycznego, 

6. instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, 

7. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

8. samorządem terytorialnym oraz sejmikiem samorządowym, 

9. samorządami zawodowymi pracowników medycznych oraz związkami zawodowymi. 

 

§ 9 

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków. 

 

Organizacja Zespołu 

§ 10 

1. Przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego o nazwie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach są: 

1) Szpital Powiatowy w Głubczycach, 

2) Ośrodek Całodobowej Opieki Medycznej, 

3) Ośrodek Lecznictwa Ambulatoryjnego, 

w ramach których to przedsiębiorstw funkcjonują i świadczenia zdrowotne udzielają następujące 

jednostki, komórki, zakłady i stanowiska samodzielne: 

a) jednostka stacjonarnej opieki zdrowotnej, 

b) komórki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
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c) komórki diagnostyki medycznej- zakłady i pracownie, 

d) jednostka ratownictwa medycznego, 

e) jednostka podstawowej opieki zdrowotnej, 

f) komórki higieny szkolnej, 

g) jednostka Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, 

h) komórka Hospicjum Domowego, 

i) komórka Opieki Długoterminowej, 

j) komórka ekonomiczno-finansowa, 

k) komórki organizacyjno-administracyjne, 

l) komórki eksploatacyjno-techniczne i inne, 

m) samodzielne stanowiska. 

2. Jednostkami stacjonarnej opieki zdrowotnej są oddziały specjalistyczne i zabiegowo-lecznicze: 

1) Oddziały specjalistyczne- specjalność zachowawcza: 

a) Oddział Chorób Wewnętrznych, 

b) Oddział Pediatryczny, 

c) Oddział Neonatologiczny, 

d) Oddział Neurologiczny. 

2) Oddziały specjalistyczne- specjalność zabiegowa: 

a) Oddział Chirurgii Ogólnej, 

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 

3) Komórki zabiegowo-lecznicze: 

a) Izba Przyjęć, 

b) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią, 

c) Pracownia Endoskopii, 

4) Dział Farmacji. 

5) Szkoła Rodzenia. 

3. Komórkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są: 

1) Poradnie specjalistyczne: 

a) Poradnia Chorób Wewnętrznych, 

b) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

c) Poradnia Neurologiczna, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

d) Poradnia Dermatologiczna. 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

e) Poradnia Nefrologiczna, 

f) Poradnia Kardiologiczna, 

g) Poradnia Pediatryczna, 

h) Poradnia Zdrowia Psychicznego 
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2) Poradnie specjalności zabiegowych: 

a) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

b) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

c) Poradnia Otolaryngologiczna, 

-Gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 

d) Poradnia Urologiczna, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 

e) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, 

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy; 

f) Poradnia Anestezjologiczna; 

g) Pracownia Fizjoterapii. 

4. Komórki diagnostyki medycznej - zakłady i pracownie: 

1) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, 

2) Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami: 

a) rentgenodiagnostyki, 

b) ultrasonografii, 

c) mammografii, 

d) tomografii komputerowej 

3) Pracownia EKG, 

4) Pracownia EEG. 

5. Jednostka ratownictwa medycznego: 

1) Pogotowie Ratunkowe: 

a) Zespół Wyjazdowy S Głubczyce, 

b) Zespół Wyjazdowy P Głubczyce, 

c) Zespół Wyjazdowy P Kietrz. 

6. Jednostka Podstawowej Opieki Zdrowotnej: 

1) Przychodnia POZ: 

a) Gabinet Lekarza POZ, 

b) Gabinet Pielęgniarki POZ, 

c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej, 

d) Gabinet Zabiegowy, 

e) Punkt Szczepień, 

f) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

7. Komórki Higieny Szkolnej. 

8. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głubczycach. 

9. Komórka Hospicjum Domowego. 

10.  Opieka Długoterminowa: 
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1) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej 

11.  Komórka Ekonomiczno-Finansowa, 

12.  Dział Ekonomiczno-Finansowy, 

13.  Komórki organizacyjno-administracyjne: 

1) Dział Kadr i Płac: 

a) Sekcja Kadr, 

b) Sekcja Płac, 

2) Dział Organizacji i Nadzoru, 

3) Dział Statystyki i RUM: 

a) Sekcja Statystyki z archiwum dokumentacji medycznej, 

b) Sekcja RUM, 

4) Sekretariat Medyczny, 

5) Sekretariat. 

14.  Komórki eksploatacyjno-techniczne i inne: 

1) Dział Techniczny: 

a) Sekcja Zaopatrzenia, 

b) Transport Sanitarny. 

2) Dział Informatyki i Łączności. 

15.  Samodzielne stanowiska: 

1) Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, 

2) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, 

3) Główny Księgowy, 

4) Pełnomocnik ds. ISO, 

5) Radca Prawny, 

6) Naczelna Pielęgniarka, 

7) Pielęgniarka Epidemiologiczna, 

8) Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej, 

9) Inspektor ds. BHP, 

10) Inspektor P.POŻ, 

11) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego, 

12) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

13) Kapelan, 

14) Inspektor ds. Gospodarki Lekami, 

15) Koordynator ds. JGP, 

16) Pracownik socjalny, 

17) Dietetyk. 

§ 11 

1. W skład komórek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w paragrafie poprzednim, wchodzą 

komórki organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych 
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świadczeń zdrowotnych oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy odpowiadające zakresowi 

prowadzonej działalności. 

2. W skład Zespołu wchodzą również komórki organizacyjne - działy, sekcje i samodzielne stanowiska -

realizujące zadania administracyjne Zespołu. 

3. Szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu ustala 

Dyrektor. 

4. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Zespołu określa załącznik do Statutu. 

 

Zarządzanie Zespołem 

§ 12 

Organami Zespołu są: 

1. Dyrektor 

2. Rada Społeczna 

 

§ 13 

1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania, umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej. 

3. Nawiązanie stosunku pracy albo zawarcie umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dokonuje podmiot tworzący, w imieniu którego działać 

będzie Zarząd Powiatu. 

4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące działalności Zespołu i ponosi za nie 

odpowiedzialność 

5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

6. Dyrektor Zespołu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych  

Zespołu oraz z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. 

7. Jeżeli Dyrektorem Zespołu nie jest lekarz- Zastępca Dyrektora ds. medycznych wyłaniany jest w 

drodze konkursu. 

8. Dyrektor może przekazać część uprawnień swoim zastępcom lub innym pracownikom Zespołu. 

 

§ 14 

1. Dyrektor zarządza Zespołem przy współudziale: 

1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, który jest statutowym Zastępcą Dyrektora Zespołu. Zastępca 

Dyrektora ds. Medycznych kieruje ambulatoryjną specjalistyczną opieką zdrowotną, lecznictwem 

zamkniętym oraz diagnostyką, 

2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, 

3) Głównego Księgowego, 
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4) Naczelnej Pielęgniarki, 

5) Kierowników jednostek organizacyjnych. 

2. Oświadczenie woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu bądź upoważnieni przez  niego 

zastępcy na mocy szczegółowego pełnomocnictwa. 

 

Rada Społeczna 

§ 15 

1. Rada Społeczna, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu 

w Głubczycach oraz doradczym Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Głubczycach zwołuje Starosta na wniosek 

Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach. 

3. W skład Rady wchodzą: 

1) jako Przewodniczący - Starosta Powiatu Głubczyckiego lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Opolskiego, 

b) członkowie wybrani przez Radę Powiatu Głubczyckiego w liczbie 8, w tym przedstawiciel 

Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat od dnia jej powołania. 

5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w poniższych sytuacjach: 

1) cofnięcie powołania członka przez podmiot powołujący, 

2) rezygnacji członka, 

3) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo, w tym za przestępstwo skarbowe. 

6. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka musi zawierać uzasadnienie, a w szczególności 

uprawnia Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie w sytuacji, w której członek 

posiada ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych 

posiedzeniach Rady Społecznej. 

7. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania. 

8. Jeśli w okresie kadencji ulegnie zmianie skład osobowy Rady Społecznej, przewodniczący Rady 

składa do podmiotu tworzącego wniosek o uzupełnienie. 

 

Zasady Gospodarki Finansowej 

§ 16 

1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

2. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym ewidencję 

przychodów i kosztów. 

3. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy i plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora 
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Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

4. Zespół jest utrzymywany głównie z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych 

na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 

5.  Przedsiębiorstwa SP ZOZ w Głubczycach nie sporządzają samodzielnie bilansu. 

6. Zespół może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej, 

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 

3) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej, 

4) z wynajmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości (sprzęt medyczny) w oparciu o stosowną 

uchwałę podmiotu tworzącego, 

5) z usług parkingowych, 

6) z przewozu pacjentów nie uprawnionych do korzystania z transportu sanitarnego bezpłatnego, 

7) z prowadzenia szkoleń medycznych, 

8) z promocji zdrowia, 

9) z organizowania konferencji o tematyce dotyczącej zdrowia i promocji, 

10)  z innych świadczeń, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 

11)  na realizację innych zadań, określonych odrębnymi przepisami, 

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

 

§ 17 

O podziale zysku decyduje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole określa regulamin 

organizacyjny ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.  

2. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego nadania. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej i inne przepisy prawa. 

4. Załącznikiem do niniejszego Statutu jest schemat organizacyjny Zespołu. 

 

 


