
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 

RADY POWIATU W ŚWIDNICY 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 42 

ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc:  

1) uchwała nr XLIV/474/2006 Rady Powiatu 

w Świdnicy z dnia 18 października 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świd-

nicy,  

2) uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świd-

nicy:  

a) nr XV/123/2008 z dnia 6 lutego 2008 r.,  

b) nr XVIII/164/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.,  

c) nr XXV/211/2009 z dnia 25 lutego 2009 r.,  

d) nr XXIX/235/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.,  

e) nr XXXVIII/319/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.,  

f) nr IV/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.,  

g) nr VIII/65/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.;  

3) uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie 

nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicz-

nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy:  

a) nr XIII/107/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.,  

b) nr XVI/129/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Świdnicy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Krzysztof Sołtys

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2565



Załącznik do uchwały nr XVIII/ 

/142/2012 Rady Powiatu w Świdnicy  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdro-

wotnej w Świdnicy – zwany dalej „Zespołem” – jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowot-

nej posiadającym osobowość prawną.  

§ 2. „Zespół” jest wyodrębnionym organizacyjnie 

zespołem osób i środków majątkowych.  

§ 3. 1. Podstawą prawną działalności „Zespołu” 

są:  

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);  

2) inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa;  

3) niniejszy statut.  

2. „Zespół” podlega obowiązkowi rejestracji 

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

§ 4. Nadzór nad działalnością „Zespołu” sprawuje 

Rada Powiatu w Świdnicy, na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach.  

Rozdział 2 

SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA  

§ 5. 1. Siedzibą „Zespołu” jest miasto Świdnica.  

2. Funkcję podmiotu tworzącego dla „Zespołu” 

pełni Powiat Świdnicki.  

§ 6. 1. Obszar działania „Zespołu” obejmuje 

Rzeczpospolitą Polską.  

2. „Zespół” może świadczyć usługi medyczne pa-

cjentom z innych krajów na zasadach komercyjnych 

lub innych określonych odrębnymi przepisami.  

Rozdział 3 

CELE I ZADANIA „ZESPOŁU”  

§ 7. Celem „Zespołu” jest:  

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, odpowiadają-

cych wymaganiom wiedzy medycznej;  

2) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne 

oraz osób przygotowujących się do zawodu na za-

sadach określonych w odrębnych przepisach;  

3) promocja zdrowia.  

§ 8. 1. Zadania „Zespołu” to:  

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających 

na:  

a) diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i pielęgnacji 

pacjentów,  

b) udzielaniu pomocy medycznej osobom poszko-

dowanym na skutek wypadków, wystąpienia 

klęsk żywiołowych lub katastrof,  

c) szerzenie oświaty zdrowotnej,  

d) prowadzenie szczepień ochronnych,  

e) realizacja ogólnonarodowych i innych progra-

mów promocji zdrowia,  

f) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, poro-

dem, połogiem oraz nad noworodkiem;  

2) prowadzenie – zgodnie z potrzebami „Zespołu" – 

spraw pracowniczych, socjalnych, działalności 

administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej oraz 

ekonomiczno-finansowej;  

3) prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej 

w zakresie określonym odrębnymi przepisami;  

4) realizacja zadań związanych z obronnością kraju, 

w zakresie określonym odrębnymi przepisami.  

2. „Zespół” może współpracować z innymi pod-

miotami leczniczymi, indywidualnymi i grupowymi 

praktykami lekarskimi, położnych i pielęgniarskimi, 

instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, 

stowarzyszeniami naukowymi.  

3. „Zespół” może prowadzić inną działalność go-

spodarczą w zakresie:  

1) usług transportowych;  

2) usług kserograficznych;  

3) usług gastronomicznych;  

4) robót remontowych, budowlanych, montażowych, 

konserwacyjnych i innych napraw;  

5) najmu lokali użytkowych, gruntów i powierzchni 

reklamowych.  

4. Środki finansowe pozyskiwane z tytułu wymie-

nionych usług przeznaczone będą na pokrywanie zo-

bowiązań związanych z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych i promocją zdrowia.  

Rozdział 4 

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH  

§ 9. 1. „Zespół” udziela świadczeń zdrowotnych:  

1) odpłatnych – opłacanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia;  

2) odpłatnych – opłacanych przez organy samorządu 

terytorialnego;  

3) odpłatnych – na podstawie umów cywilnopraw-

nych;  

4) dla cudzoziemców, wynikających z umów mię-

dzynarodowych.  
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2. W przypadkach ściśle określonych w ustawie 

o działalności leczniczej za świadczenia zdrowotne 

udzielane przez „Zespół” osobie nieuprawnionej, po-

biera się opłaty w wysokości ustalonej przez Dyrekto-

ra „Zespołu”.  

§ 10. Świadczenia zdrowotne „Zespołu” są udzie-

lane przez:  

1) oddziały szpitalne;  

2) poradnie specjalistyczne;  

3) pracownie specjalistyczne;  

4) zakłady diagnostyki.  

Rozdział 5 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA  

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 

(wykaz jednostek i komórek organizacyjnych) określa 

załącznik nr 1 do Statutu.  

2. Organizację i zadania poszczególnych komórek 

organizacyjnych w ramach struktury ustala Dyrektor 

„Zespołu” w regulaminie organizacyjnym.  

Rozdział 6 

ZARZĄDZANIE „ZESPOŁEM”  

§ 12. 1. „Zespołem” kieruje i reprezentuje go na 

zewnątrz Dyrektor.  

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje do-

tyczące funkcjonowania „Zespołu” i ponosi za nie 

odpowiedzialność.  

3. Dyrektor spełnia wymagania kwalifikacyjne 

określone obowiązującymi przepisami.  

4. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor „Zespo-

łu” współpracuje z kierownikami komórek organiza-

cyjnych oraz korzysta z opinii organów, ekspertów 

w trybie i na zasadach określonych w niniejszym sta-

tucie oraz odrębnych przepisach.  

§ 13. 1. Do składania oświadczeń woli, oraz po-

dejmowania czynności prawnych w imieniu „Zespo-

łu” jest upoważniony Dyrektor.  

2. Dyrektor może zaciągać kredyty w bankach po 

uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Świdnicy.  

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do 

realizacji określonych zadań oraz dokonania określo-

nych czynności prawnych w imieniu „Zespołu” przez 

ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.  

4. Dyrektor „Zespołu” ustala rozkład czasu pracy 

jednostek organizacyjnych zintegrowanych w „Zespo-

le”, stosownie do potrzeb i możliwości.  

§ 14. 1. Przy „Zespole” działa Rada Społeczna jako 

organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który utwo-

rzył Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

oraz jako organ doradczy Dyrektora „Zespołu”.  

2. Radę Społeczną powołuje podmiot, który 

utworzył „Zespół”.  

§ 15. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1) przewodniczący − Starosta Świdnicki lub osoba 

przez niego wyznaczona,  

2) członkowie:  

a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,  

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu 

w Świdnicy w ilości określonej przez podmiot 

tworzący.  

2. Członkiem Rady Społecznej nie może być oso-

ba zatrudniona w „Zespole”.  

§ 16. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.  

2. Po upływie kadencji, dotychczasowa Rada Spo-

łeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe, do 

czasu powołania nowej Rady.  

3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed 

upływem kadencji może nastąpić w następujących 

przypadkach:  

1) śmierci;  

2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie 

Społecznej.  

4. Rada Powiatu w Świdnicy ponadto odwołuje 

członka Rady Społecznej w każdym czasie na wnio-

sek Wojewody Dolnośląskiego, jako organu upraw-

nionego do wskazania swojego przedstawiciela.  

§ 17. Zadania Rady Społecznej określa obowiązu-

jąca ustawa o działalności leczniczej.  

§ 18. 1. Regulamin Rady Społecznej określa spo-

sób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podej-

mowania uchwał.  

2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy 

Dyrektor „Zespołu” oraz przedstawiciele organizacji 

związkowych działających w SP ZOZ w Świdnicy.  

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi „Ze-

społu” przysługuje odwołanie do Rady Powiatu 

w Świdnicy w terminie 14 dni od powzięcia wiado-

mości o treści uchwały.  

Rozdział 7 

FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ  

§ 19. Gospodarka finansowa „Zespołu” prowa-

dzona jest na zasadach określonych w ustawie 

o działalności leczniczej.  

§ 20. „Zespół” pokrywa z posiadanych środków 

i uzyskanych przychodów koszty działalności 

i reguluje zobowiązania.  

§ 21. Podstawą gospodarski „Zespołu” jest plan 

finansowy ustalony przez Dyrektora „Zespołu”.  

§ 22. „Zespół” może uzyskiwać środki finanso-

we:  

1) z odpłatnej działalności leczniczej w ramach za-

wartych umów:  

a) z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

b) z organami samorządów terytorialnych,  
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c) z organami administracji państwowej,  

d) z osobami objętymi ubezpieczeniem innym niż 

ubezpieczenie zdrowotne,  

e) z instytucjami ubezpieczeniowymi,  

f) z zakładami pracy, organizacjami społecznymi 

i innymi instytucjami,  

g) z innymi zakładami opieki zdrowotnej, prakty-

kami lekarskimi, pielęgniarek i położnych,  

h) z osobami fizycznymi nie objętymi ubezpiecze-

niem lub za świadczenia nie przysługujące 

w ramach ubezpieczenia,  

i) z innymi osobami prawnymi;  

2) ze środków publicznych otrzymywanych na cele 

i na zasadach określonych w przepisach ustawy 

o działalności leczniczej na:  

a) realizacje zadań w zakresie zapobiegania chorób 

i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej,  

b) pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu 

i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne,  

c) wykonywanie określonych programów zdrowot-

nych,  

d) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycz-

nego sprzętu i aparatury medycznej,  

e) remonty,  

f) cele określone w odrębnych przepisach oraz 

umowach międzynarodowych,  

g) realizację projektów finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Euro-

pejskiej lub innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwro-

towi na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach;  

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż 

wymienionej w pkt 1, przewidzianej w statucie;  

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi 

przepisami;  

5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności 

publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

6) z zaciągniętych pożyczek;  

7) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.  

§ 23. 1. „Zespół” prowadzi rachunkowość zgodnie 

z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem 

zasad określonych w ustawie o działalności leczni-

czej.  

2. Prowadzenie rachunkowości powierza się 

Głównemu Księgowemu.  

3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego „Zespołu” dokonuje Za-

rząd Powiatu w Świdnicy.  

Rozdział 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 24. Niniejszy Statut wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego 

Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Świdnicy  

 

Struktura organizacyjna  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  

1. W skład „Zespołu” wchodzą następujące jednostki działalności podstawowej:  

1) Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy przy ul. Leśnej 27-29,  

2) Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr. Zbigniewa Walla w Żarowie przy ul. Wojska Polskiego 7.  

2. Struktura organizacyjna szpitali:  

1) szpitalne izby przyjęć;  

2) oddziały szpitalne:  

a) Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,  

b) Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka,  

c) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży,  

d) Oddział Chirurgii Ogólnej,  

e) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

g) Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistycznym Dziecięcym,  

h) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,  

i) Oddział Chorób Wewnętrznych,  

j) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,  

k) Oddział Otolaryngologiczny,  

l) Oddział Onkologii Klinicznej,  

m) Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Rehabilitacyjnym,  

n) Szpitalny Oddział Ratunkowy,  

o) Oddział Gastroenterologiczny.  

3) bloki operacyjne;  

4) Blok porodowy;  

5) Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii, z:  

a) Pracowniami RTG,  

b) Pracownią Ultrasonografii,  

c) Pracownią Tomografii Komputerowej.  

6) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, z:  

a) Laboratorium Mikrobiologicznym,  

b) Laboratorium Diagnostycznym.  

7) poradnie specjalistyczne:  

a) Poradnia Patologii Ciąży,  

b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,  

c) Poradnia Okulistyczna,  

d) Poradnia Onkologiczna,  

e) Poradnia Genetyczna,  

f) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,  

g) Poradnia Rehabilitacyjna,  

h) Poradnia Reumatologiczna,  

i) Poradnia Medycyny Pracy,  

j) Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca,  

k) Poradnia Chirurgii Ogólnej,  

l) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  

m) Poradnia Neurologiczna,  

n) Poradnia Otolaryngologiczna,  

o) Poradnia Neonatologiczna,  

p) Poradnia Gastroenterologiczna,  

q) Poradnia Kardiologiczna,  

r) Poradnia Chorób Naczyń.  
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8) pracownie specjalistyczne:  

a) Pracownie USG,  

b) Pracownia Kardiologicznej Diagnostyki Nieinwazyjnej,  

c) Pracownia Audiometrii i Elektrofizjologii Słuchu,  

d) Pracownia Videostroboskopii,  

e) Pracownia EEG,  

f) Pracownia EMG,  

g) Pracownia Endoskopowa,  

h) Pracownia Densytometryczna,  

i) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej,  

j) Pracownia Angiografii,  

k) Pracownia Fizjoterapii,  

l) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca.  

9) Apteka Szpitalna;  

10) Centralna Sterylizatornia;  

11) Szkoła rodzenia.  

3. W skład „Zespołu” wchodzą jednostki obsługi działalności podstawowej:  

1) Dział Ekonomiczny;  

2) Dział Organizacji i Nadzoru;  

3) Dział Spraw Osobowych i Szkoleń;  

4) Dział Sprzedaży;  

5) Dział Administracji i Zamówień Publicznych;  

6) Dział Techniczny;  

7) Dział Energetyczny;  

8) Dział Informatyczny;  

9) Zespół ds. Zaopatrzenia;  

10) Zespół ds. Epidemiologii i Higieny Szpitalnej;  

11) Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  

4. Ponadto w skład „Zespołu” wchodzą samodzielne stanowiska:  

1) Inspektor ochrony radiologicznej;  

2) Psycholog;  

3) Specjalista ds. audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;  

4) Specjalista ds. marketingu;  

5) Rzecznik praw pacjenta;  

6) ds. BHP i P/POŻ;  

7) ds. obronnych;  

8) Kapelan szpitalny.  
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