Załącznik do uchwały
Nr XIX/127/04
Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 28 maja 2004 r.
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Zespół Opieki ZdrZwZtnej
W Białej

STATUT

RZzdział I
Nazwa zakładu i pZstanZwienia Zgólne
§1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej zwany dalej ,,Zespołem" jest samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.),
2) uchwały Nr II/14/98 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 listopada
1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Samorządowej Służby
Zdrowia w samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.Nr 45, poz. 391)
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002
r. Nr 76 poz.694 z późn.zm.),
5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
6) przepisów wydanych na podstawie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej
7) innych obowiązujących przepisów
8) niniejszego statutu.
§ 2
1. Organem założycielskim Zespołu jest Rada Powiatu w Prudniku.
2. Organem sprawującym nadzór nad Zespołem jest Rada Powiatu w Prudniku.

RZzdział II.
Cele i zadania ZespZłu
§ 3
1. Celem Zespołu jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia
w przypadku choroby oraz udzielanie świadczeń służących zapobieganiu
chorobom i promocji zdrowia.
2. Cele określone w ust. 1 Zespół realizuje poprzez prowadzenie profilaktyki,
diagnostyki i leczenia.
3. Celem Zespołu jest również uczestniczenie w przygotowaniu osób do
wykonywania zawodu medycznego, kształcenie tych osób oraz umożliwianie
im wszechstronnego kształcenia i specjalizacji.
§ 4
1. Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:
1) udzielanie

świadczeń

zdrowotnych

w

zakresie

stacjonarnej

i

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowanych przez komórki
organizacyjne Zespołu,
2) analiza popytu na świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół,
3) orzecznictwo lekarskie,
4) prowadzenie statystyki medycznej,
5) promocja

zdrowia,

że

szczególnym

uwzględnieniem

zadań

wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
6) współudział

w

organizowaniu,

prowadzeniu

szkoleń

osób

przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz
wykonujących ten zawód,
7) tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz
gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach
prawa,

8) realizacja określonych zadań związanych z obronnością kraju.
§ 5
1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach
z dysponentami środków.
2. W celu wykonywania zadań Zespół współpracuje z:
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami wykonującymi działania w zakresie opieki społecznej,
3) organizacjami społecznymi, oświatowymi i stowarzyszeniami.
§6
Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu
pomieszczeń oraz sprzedaży innych usług.
§7
W kształceniu osób wykonujących zawód medyczny Zespół uczestniczy w
szczególności na zasadach określonych w przepisach o specjalizacji lekarzy,
pielęgniarek i położnych i innych osób wykonujących zawód medyczny.

RZzdział III.
Siedziba i Zbszar działania
§8
Siedzibą Zespołu jest Szpital Biała, ul. Moniuszki 8.
§9
Podstawowym obszarem działania Zespołu jest województwo opolskie.

RZzdział IV.
RZdzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrZwZtnych
§ 10
1. Świadczenia zdrowotne realizowane są w formie opieki stacjonarnej i
ambulatoryjnej, w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie
chorób wewnętrznych i kardiologii.
2. Zespół udziela następujących świadczeń:
1) badania i porady lekarskie
2) leczenie
3) rehabilitacja lecznicza z zakresu kardiologii
4) diagnostyka: endoskopowa, ultrasonografia, analityka medyczna,
elektrokardiografia, rentgenodiagnostyka,
5) pielęgnacja i opieka nad chorymi,
6) orzekanie o stanie zdrowia,
7) działalność profilaktyczna i oświatowo-wychowawcza.

RZzdział V.
Organy ZespZłu i struktura Zrganizacyjna
§ 11
Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna
§ 12
1. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy:
1) głównego księgowego,
2) przełożonej pielęgniarek,

3) kierowników komórek organizacyjnych Zespołu.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje główny księgowy.
§ 13
1. Przy Zespole działa Rada Społeczna zwana dalej "Radą".
2. W skład Rady wchodzą:
1) Starosta Prudnicki lub osoba przez niego wyznaczona,
2) członek będący przedstawicielem Wojewody,
3) członkowie - w liczbie 6 będący przedstawicielami Rady Powiatu.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
4. Rada wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i statucie Zespołu.
5. Obsługę biurową Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.
§ 14
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Szpital im. Św. Elżbiety w Białej, w skład którego wchodzą:
a) oddział Wewnętrzny,
b) pododdział Kardiologiczny,
2) Przychodnia Rejonowa w Białej, w skład której wchodzą m.in:
a) poradnia internistyczna,
b) poradnia ogólna.
3. W skład jednostek organizacyjnych wchodzą komórki organizacyjne, działy i
samodzielne stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi
udzielanych świadczeń zdrowotnych i prowadzonej działalności.
4. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Zespołu określa załącznik do
statutu.

RZzdział IV.
GZspZdarka finansZwa
§ 15
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 zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zespół sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi
rachunek dochodu i kosztów na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3. Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów
zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków
publicznych i niepublicznych.
RZzdział V.
PZstanZwienia kZńcZwe
§ 16
1. Zasady

wynagradzania

pracowników

Zespołu

określa

Regulamin

Wynagradzania i Premiowania wprowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu
pracy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.854 z późn.zm)
2. Wszelkie zmiany statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu w
Prudniku.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy wymienione
w § 1 Statutu.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

