
 1 

Tekst jednolity 
załącznik do  
Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Bogatyni 
z dnia 12 lutego 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S T A T U T 
 

Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zwany w dalszej części 

Statutu „Zespołem” działa w oparciu o : 
a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. : Dz. U. z 2007 r.  

Nr 14, poz. 89), 
b) Uchwałę Nr III/17/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 1998 roku  

w sprawie wyraŜenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Zakładu Lecznictwa 
Otwartego w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego  
w Bogatyni, 

c) Uchwałę XXI/177/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 marca 2000 roku  
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego  
w Bogatyni w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, 

d) niniejszy Statut, 
e) inne przepisy dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Organem załoŜycielskim Zespołu jest Rada Gminy i Miasta w Bogatyni. 
3. Zespół ma osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000056231. 

 
Rozdział II 

 
Siedziba i obszar działania Zespołu. 

 
§ 2 

 
Siedzibą Zespołu jest miasto Bogatynia. 

§ 3 
 

1. Obszar działania obejmuje – Miasto i Gminę Bogatynia. 
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Rozdział III 
 

Cele i zadania Zespołu. 
 

§ 4 
 

1. Celem Zespołu są działania słuŜące zachowaniu, ratowania, przywracaniu i poprawie 
zdrowia oraz inne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących ich 
wykonanie w szczególności związane z : 

a) badaniem i poradą lekarską, 
b) leczeniem, 
c) badaniem i terapią psychologiczną, 
d) rehabilitacją leczniczą, 
e) opieką nad kobietą cięŜarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
f) opieką nad zdrowym dzieckiem, 
g) badaniami diagnostycznymi wykonywanymi w pracowniach : obrazowej, endoskopowej, 

RTG, mammograficznej, USG, tomografii komputerowej, laboratorium medycznym, 
biochemicznej, morfologicznej, serologicznej, spirometrycznej, holterowskiej  
i diagnostyki czynnościowej, 

h) pielęgnacją chorych, 
i) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
j) szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami profilaktyczno – leczniczymi zapobiegające 

powstawaniu urazów i chorób, 
k) udzielanie świadczeń z zakresu medycyny i higieny szkolnej, 
l) świadczeniami zdrowotnymi pielęgniarek środowiskowych i połoŜnych, 
m) świadczeniami medycznymi stomatologicznymi, 
n) czynnościami z zakresu zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 
o) świadczeniami z zakresu medycyny pracy, 
p) świadczeniami z zakresu transportu medycznego, 
r)  apteka ogólnodostępna, 
s)  świadczenia opiekuńczo – lecznicze. 
 

§ 5 
 
Zadaniem Zespołu jest: 
 
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

ambulatoryjnej specjalistycznej i stacjonarnej. 
2. Udzielanie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej: 

 
a) ginekologii i połoŜnictwa, 
a 1 – poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,  
a 2 – poradnia patologii ciąŜy, 
a 3 – poradnia profilaktyki chorób piersi, 
a 4 – poradnia okresu przekwitania, 
b) stomatologii, 
c) rehabilitacji, 
d) chirurgii urazowo – ortopedycznej, 
e) poradnia okulistyczna,  
e 1 – poradnia leczenia jaskry,  
e 2 – poradnia leczenia zeza,  
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f) poradnia laryngologiczna,  
g) poradnia alergologiczna,  
g 1 – poradnia alergii pokarmowych,  
g 2 – poradnia alergii oddechowych,  
g 3 – poradnia alergii skórnych, 
h) poradnia chirurgii ogólnej, 
i) poradnia psychiatryczna, 
j) poradnia dermatologiczna, 
k) domowa terapia tlenem,  
l) poradnia kardiologiczna, 

ł)   poradnia onkologiczna, 
m) poradnia chirurgii naczyniowej, 

n)  poradnia urologiczna, 

o)  poradnia medycyny sportowej,  
p)  poradnia pulmonologiczna, 
r)  pracownia fizjoterapii, 
s)  poradnia leczenia bólu,  

t)  poradnia diabetologiczna, 

u) poradnia psychologiczna, 
w) poradnia endokrynologiczna,  
y) poradnia endokrynologiczna dla dzieci, 
z) poradnia endokrynologiczno – połoŜnicza, 
ź) poradnia neurologiczna. 
 
3. Udzielanie świadczeń w zakresie opieki stacjonarnej: 
 
a) chorób wewnętrznych,  
a 1 – pododdział kardiologiczny, 
a 2 – pododdział pulmonologiczny, 

a 3 – leczenie jednego dnia, 

b) pediatrii, 
b 1 – pododdział pulmonologiczny, 

b 2 – leczenie jednego dnia, 

c) ginekologii, 
c 1 – leczenie jednego dnia, 

d) połoŜnictwa i noworodków, 
d 1 – leczenie jednego dnia, 

e) świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych, 
chorób przewlekłych, 
chirurgii ogólnej, 
g 1 – leczenie jednego dnia, 

chirurgii urazowo – ortopedycznej, 
h 1 – leczenie jednego dnia, 

chemioterapii, 
oddział intensywnej terapii, 
izba przyjęć, 
anestezjologii, 
ł)   psychiatryczny ogólny, 
m) detoksykacji dla uzaleŜnionych od alkoholu, 

n)  terapii uzaleŜnionych od alkoholu, 
o)  detoksykacyjny dla uzaleŜnionych od leków, 
p)  rehabilitacji, 
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r)  opiekuńczo – leczniczych, 
s) dermatologii, 
t) onkologii, 
u) wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, 
w) urologii, 
y) gabinet lekarza POZ, 
z) otolaryngologii, 
z 1 – leczenia jednego dnia. 
 
4. Udzielanie świadczeń z zakresu transportu medycznego. 
 
5 Ośrodki dzienne : 
 
a)  ośrodek rehabilitacji dziennej. 
 
5. Udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 
 

§ 6 
 

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczeń 
zdrowotnych lub za częściową odpłatnością na zasadach określonych w ustawie lub umowie 
cywilno prawnej w przepisach odrębnych.  

§ 7 
 
Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane poza siedzibą placówek Zespołu w miejscu 
przebywania osoby potrzebującej takich świadczeń lub w wydzierŜawionych, uŜyczonych  
i innych obiektach poza terenem Gminy Bogatynia. 
 

§ 7¹  
 
Zespół moŜe prowadzić następującą działalność gospodarczą : 
 
1. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30). 
2. Działalność stołówek i catering (PKD 55.5). 
3. SprzedaŜ detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1). 
 

Rozdział IV 
 

Organizacja wewnętrzna Zespołu 
 

§ 8 
 

W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
 
1. Przychodnia Rejonowa Bogatynia ul. Wyczółkowskiego 15. 
2. Przychodnia Rejonowa Filia Bogatynia ul. Fabryczna 1. 
3. Wiejski Ośrodek Zdrowia Porajów ul. RóŜana 8. 
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Opolno Zdrój ul. Kasztanowa 20. 
5. Wiejski Ośrodek Zdrowia Działoszyn 162. 
6. Szpital Gminny Bogatynia ul. Szpitalna 16. 
7. Administracja Zespołu Bogatynia ul. Wyczółkowskiego 15. 
8. Inne obiekty zlokalizowane poza terenem Gminy Bogatynia.  
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9. Zakład opiekuńczo - leczniczy ogólny. 
10. Zakład opiekuńczo - leczniczy dla dzieci. 
 

§ 9 
 

Szczegółową organizację wewnętrzną Zespołu i zadania jednostek organizacyjnych określa 
schemat organizacyjny Zespołu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu i regulaminy 
wewnętrzne zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu. 

 
Rozdział V 

 
Zarządzanie Zespołem 

 
§ 10 

 
1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu. 
2. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich pracowników. 
3. Z Dyrektorem moŜe być nawiązany - stosunek pracy na podstawie powołania, umowy  

o pracę lub umowy cywilno - prawnej.  
 

§ 11 
 

Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy : 
 
1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

2. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych.  
3. Kierowników jednostek organizacyjnych. 

 
§ 12 

 
Powierzanie stanowisk, o których mowa w § 11 Statutu dokonuje Dyrektor Zespołu. 

 
§ 13 

 
Zakres uprawnień i obowiązków pracowników Zespołu określa Dyrektor Zespołu. 
 

Rozdział VI 
 

Rada Społeczna Zespołu 
 

§ 14 
 
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół, 
oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu w kluczowych sprawach funkcjonowania Zespołu. 
 

§ 15 
 

1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
 
a) Jako przewodniczący: 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia lub osoba przez niego wyznaczona, 
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b) jako członkowie Rady: 
przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego oraz do siedmiu przedstawicieli wyłonionych przez 
Radę Gminy i Miasta w Bogatyni. 
 
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz 

przedstawiciel organizacji związkowej. 
 
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 
 

§ 16 
 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata. 
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy i Miasta w Bogatyni. 

 
§ 17 

 
Do zadań Rady Społecznej naleŜy: 
 
1. Przedstawianie organowi, który utworzył Zespół wniosków i opinii w sprawach : 
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia 

zdrowotne, 
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego, 
c) związanych z przekształceniem lub likwidacja Zespołu, jego przebudową, rozszerzeniem lub 

ograniczeniem działalności, 
d) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród, 
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej o zarządzanie Zespołem  

z Dyrektorem Zespołu. 
2. Przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosku i opinii w sprawach : 
a) planu finansowego i inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku. 
3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia 

organowi, który utworzył Zespół. 
4. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zespołu. 
5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze 
świadczeń Zespołu, z wyłączeniem podlegających nadzorowi medycznemu. 

6. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,  
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania. 

7. Uchwalenie Statutu i uchwalenie zmian w Statucie. 
8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i w Statucie. 

 
§ 18 

 
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Gminy  
i Miasta w Bogatyni. 
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Rozdział VII 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 19 
 
1. Zespół prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego 

z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. 
2. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalony przez 

Dyrektora Zespołu i zaopiniowany przez Radę Społeczną. 
3. Zespół przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia w terminie do dnia : 
a) 31 lipca roku budŜetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu 
za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan naleŜności i zobowiązań, w tym 
wymagalnych, 

b) 28 lutego roku następującego po roku budŜetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego Zespołu, w szczególności nie mniejszej niŜ w planie finansowym. 

 

§ 20 
 

1. Wartość majątku Zespołu jako Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Bogatyni stanowi : 

a) fundusz załoŜycielski, 
b) fundusz Zespołu. 
2. Fundusz załoŜycielski stanowi wartość mienia gminnego wydzielonego Zespołowi, 

wynikającego z bilansu otwarcia, zatwierdzonego przez dysponenta środków finansowych. 
3. Fundusz Zespołu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu załoŜycielskiego. 
 

§ 21 
 
Zespół moŜe otrzymać dotacje budŜetowe z przeznaczeniem na : 
1. Realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenie oświaty 

zdrowotnej. 
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne. 
3. Wykonywanie określonych programów zdrowotnych. 
4. Remonty lub inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
5. Cele szczególne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 22 
 
Zespół moŜe uzyskiwać środki finansowe: 
1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie : 
a) organu który utworzył Zespół lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych 

przepisów, 
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niŜ ubezpieczenie społeczne, 
c) instytucji ubezpieczeniowych, 
d) zakładów pracy, organizacji społecznych, organów samorządu terytorialnego i innych 

instytucji, 
e) innych zakładów opieki zdrowotnej, 
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie zdrowotne nie 

przysługujące w ramach ubezpieczenia. 
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2. Na realizację zadań i programów zdrowotnych. 
3. I wydzielonej działalności gospodarczej innej niŜ wymienione w pkt 1 i 2. 
4. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, takŜe pochodzenia zagranicznego. 
5. Na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

 
Rozdział VIII 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 23 

 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają w szczególności zastosowanie 
odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na jej 
podstawie. 

§ 24 
 

Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
 

§ 25 
 

Niniejszy Statut obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez organ załoŜycielski i wpisania zmian 
do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wpisania zmian 
do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 
 
 
 
 


