
 
  

STATUT  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Dalikowie 

  
Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§ 1 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dalikowie zwany w dalszej 
części niniejszego statutu SPZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej i działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 

112 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 
 
2) Uchwały Nr 73/99 Rady Gminy Dalików z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie 

utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dalikowie, 
  
3) niniejszego Statutu. 

  
§ 2 

1. SPZOZ jest utworzony przez Gminę Dalików 
2. Podmiotem tworzącym SPZOZ w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i 

niniejszego statutu jest Rada Gminy Dalików, zwana dalej „Radą Gminy”. 
3. SPZOZ posiada osobowość prawną. 
4. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością SPZOZ. 

  
§ 3 

Siedziba SPZOZ mieści się w Dalikowie przy ul. Wschodniej 2.  
  

§ 4 
SPZOZ prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną 
organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie ustalonym 
postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń 
zdrowotnych jest teren Gminy Dalików. 
  

 
 

Rozdział II  
CELE, ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
 § 5 

1. Głównym zadaniem SPZOZ jest podejmowanie działań służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz 
promocja zdrowia.  

2. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych. 



 
§ 6 

Do podstawowych zadań SPZOZ w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych, należy: 
1) sprawowanie opieki zdrowotnej polegającej na badaniu, leczeniu, rehabilitacji 

leczniczej, uzupełnionej opieką i nadzorem specjalistycznym, świadczeniami 
ambulatoryjnymi i konsultacyjnymi, 

2) udzielanie pomocy doraźnej w razie: wypadku, urazu, porodu, nagłego 
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenia 
życia, 

3) sprawowanie opieki medycznej i prowadzenie profilaktyki w szkołach na terenie 
Gminy Dalików, 

4) orzekanie o stanie zdrowia. 
 

§ 7 
1. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych ubezpieczonych oraz innych osób uprawnionych do tych świadczeń 
na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub 
całkowitą odpłatnością. 

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż 
wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor SPZOZ, uwzględniając rzeczywiste koszty 
udzielenia świadczenia zdrowotnego.  

  
§ 8 

Świadczenia zdrowotne w SPZOZ udzielane są przez osoby wykonujące zawód 
medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z 
zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej. 
 

Rozdział III  
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

  
§ 9 

W skład SPZOZ wchodzi przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach 
której działają: 

1) poradnia dla dorosłych, 
2) poradnie dla dzieci, 
3) punkt szczepień, 
4) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 
5) gabinet medycyny szkolnej,  
6) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,  
7) gabinet zabiegowy,  
8) pracownia fizjoterapii, 
9) pracownia masażu leczniczego,  
10) gabinet rehabilitacji fizykoterapii. 

  
  

  
 

§ 10 
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa 
Regulamin Organizacyjny SPZOZ. 



2. Regulamin, o którym mowa w ustępie 1 ustala Dyrektor SPZOZ. 
 
 

Rozdział IV  
ZARZĄDZANIE SPZOZ 

 
§ 11 

Organami SP ZOZ są: 
1) Dyrektor 
2) Rada Społeczna. 
  

§ 12 
1. SPZOZ kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. 
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SPZOZ. 

  
§ 13 

Stosunek pracy z Dyrektorem SPZOZ nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy po 
uzgodnieniu z Radą Gminy. 

  
§ 14 

1. Dyrektor jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Dyrektor. 
 

§ 15 
Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych 
wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania 
zdrowotne, określone odrębnymi przepisami. 
  

§ 16 
Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik 
SPZOZ. 
  

§ 17 
W SPZOZ działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym  
i opiniodawczym. 

   
§ 18 

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie 
podmiot tworzący. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
1) Jako przewodniczący - Wójt Gminy Dalików. 
2) Jako członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 
b) trzech przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy. 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania 
uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony 
przez podmiot tworzący.  

4. Do zadań Rady Społecznej należy:  
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej 
aparatury i sprzętu medycznego,  



b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności,  
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,  
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,  
e) regulaminu organizacyjnego;  

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:  
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,  
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu 
inwestycyjnego,  
c) kredytów bankowych lub dotacji,  
d) podziału zysku;  

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez 
pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności 
leczniczej;  
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 
 

5. Kadencja Rady Społecznej wynosi cztery lata. 
6. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku 

likwidacji SPZOZ. 
7. Członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku: 

1) rezygnacji z funkcji, 
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek 

długotrwałej choroby trwającej co najmniej trzy miesiące, co 
potwierdzone jest orzeczeniem lekarskim, 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 
Rady Społecznej,  

4) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub w przypadku 
skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę 
pozbawienia praw publicznych, 

5) złożenie przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady 
Społecznej, wniosku w przedmiocie ich odwołania. 

 
  

Rozdział V  
GOSPODARKA FINANSOWA 

  
§ 19 

1. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych  
w ustawie o działalności leczniczej.  

2. SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 
działalności i reguluje zobowiązania. 

3. Podstawą gospodarki SPZOZ jest plan finansowy ustalany  
przez Dyrektora. 

4. SPZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5. SPZOZ prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  
z późn. zm.). 

6. SPZOZ decyduje o podziale zysku. 
 

§ 20 



SPZOZ może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych  
w ustawie o działalności leczniczej, w tym w szczególności z prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie: 
 

1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, 
2) wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność lecznicza,  

w szczególności w zakresie obrotu: 
a) lekami i artykułami medycznymi, 
b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych, 
c) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi, 

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

4) najmu  i dzierżawy lokali, 
5) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu. 

  
§ 21 

SPZOZ uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż 
działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu: 

1) lekami i artykułami medycznymi, 
2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych, 
3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi. 

  
 

§ 22 
SPZOZ uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy, 
użytkowania i użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego 
przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w celu przeprowadzania 
badań, akcji profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu 
tworzącego.  
 

Rozdział VI  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 23 

SPZOZ prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z 
odrębnymi przepisami prawa. 
  

§ 24 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Ustawy o działalności leczniczej i innych obowiązujących przepisów.  


