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Na podstawie Uchwały Nr XV/193/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r.                          

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznemu                             

im. św. Jadwigi w Opolu  

zmienionej Uchwałą Nr XXIII/300/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 listopada 2012r.                       

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

w Opolu, 

 zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/423/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013r.                           

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

w Opolu, 

zmienionej Uchwałą Nr XII/134/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015r.                           

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

w Opolu, 

zmienionej Uchwałą Nr XXXII/355/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r.                           

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

w Opolu, 

zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w 

sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im.  św. Jadwigi w 

Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 

w Opolu. 

zmienionej Uchwałą Nr II/12/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. 

 

(tekst jednolity) 

 

STATUT  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

im. św. Jadwigi 
 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, zwany dalej „Szpitalem", jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

 

§ 2. 

Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009416. 

Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007719. 

 

§ 3. 

Zespół działa na podstawie: 
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ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz.2190 t.j. z późn. 

zm.), 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018. Poz.1878 z 

późn. zm.), 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. .2018 poz.310 z późn. zm.) 

niniejszego statutu. 

§ 4. 

Podmiotem tworzącym i nadzorującym  Szpital jest Województwo Opolskie. 

 

§ 5. 

Siedzibą Szpitala jest miejscowość Opole, ul. Wodociągowa 4. 

 

§ 6. 

Obszarem działania Szpitala jest miasto Opole i teren województwa opolskiego. 

Zasięg działalności Szpitala może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych 

porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH 

 

§ 7 

1. Szpital jest utworzony i utrzymywany w celu: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych: 

a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne, 

b) ambulatoryjnych, 

2) realizacji zadań z zakresu: 

a) psychiatrii, 

b) neurologii. 

2. Do podstawowych zadań Szpitala należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w 

szczególności: 

1) zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie specjalizacji Szpitala, 

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych i konsultacyjnych, ambulatoryjnie 

i stacjonarnie, 

3) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie swojej specjalności, 

4) prowadzenie statystyki medycznej, 

5) monitorowanie stanu zdrowotnego ludności oraz ustalenie potrzeb w zakresie opieki 

zdrowotnej, 

6) prowadzenie współpracy z zagranicznymi jednostkami służby zdrowia w zakresie 

wymiany doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych, organizacji szpitala, wymiany i szkoleń pracowników, 

7) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach. 

3. Do zadań Szpitala należą również w szczególności: 

1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i 

dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych 

programów określonych w stosownych porozumieniach lub umowach, 

2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych, 

3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju. 

 

§ 8 

Szpital może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo 

świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie: dzierżawy i wynajmu 

pomieszczeń i powierzchni. 
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§ 9 

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III  

ORGANY ZESPOŁU 

 

§ 10 

1. Organami Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna. 

2. Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor samodzielnie zarządza Szpitalem, podejmuje decyzje i ponosi za to 

odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa. 

4. Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników. 

 

§ 11 

1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Szpitala korzysta z opinii właściwych organów i 

organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami. 

2. Dyrektor działa w Szpitalu przy pomocy: 

1) zastępców dyrektora, tj. ds. Lecznictwa i ds. Ekonomicznych-Główny Księgowy 

2) naczelnej pielęgniarki, 

3) ordynatorów oddziałów lub kierowników oddziałów (lekarzy kierujących oddziałami), 

4) kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych . 

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora lub ustanowiony 

pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 

4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 

ustala dyrektor w zakresach czynności. 

 

§ 12 

1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym 

Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego oraz doradczym dyrektora Szpitala. 

2. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. 

3. W skład Rady wchodzi 7 osób, w tym: 

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego 

wyznaczona, 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Opolskiego, 

b) 5 przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa 

Opolskiego, 

4. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących 

okolicznościach: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata, 

6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie lub ustania członkostwa 

z innych przyczyn, Sejmik Województwa Opolskiego może uzupełnić skład Rady.  

Członkostwo w Radzie członka dokooptowanego upływa z końcem kadencji Rady. 

7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej rady. 

Dokumentacja z prac ustępującej Rady przekazana zostaje przewodniczącemu 

powołanej Rady na jej pierwszym posiedzeniu. 

8. Zadania i zakres działania Rady reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz.913 z późn. zm.). 
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ROZDZIAŁ IV  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU 

 

§ 13 

1. W skład Szpitala wchodzą następujące jednostki organizacyjne udzielające świadczeń 

medycznych:  

1) Szpital: 

a) Oddział Neurologii dla Dorosłych „A", 

b) Oddział Udarowy „A", 

c) Oddział Neurologii dla Dorosłych „B", 

d) Oddział Udarowy „B", 

e) Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży, 

f) Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „A", 

- Pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego, 

- Pododdział Ogólny, 

g) Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „B", 

h) Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „C", 

i) Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży 

j) Dzienny Oddział Psychiatryczny, 

- Pododdział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, 

- Pododdział Ogólny, 

k) Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,  

l) Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej, 

m) Blok Operacyjny,  

n) Izba Przyjęć, 

o) Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej,  

p) Apteka. 

 

2) Zespół Poradni Specjalistycznych: 

a) Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych, 

b) Poradnia Stwardnienia Rozsianego, 

c) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży, 

d) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, 

e) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 

f) Poradnia Logopedyczna, 

g) Poradnia Neurochirurgiczna. 

3) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  

a) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

b) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

c) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy. 

4) Zespół Leczenia Środowiskowego. 

5) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. 

6) Zakład Rehabilitacji. 

7) Zakład Radiologii z pracowniami RTG, UDP, USG. 

8) Pracownia EW. 

9) Pracownie Elektrodiagnostyki: EEG, EMG. 

 

2. Ponadto w skład Zespołu wchodzą, jako jednostki organizacyjne: 

1) Dział Finansowo- Księgowy, 

2) Dział Administracyjno-Techniczny, 

3) Sekcja Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej, 

4) Pracownicy na samodzielnych stanowiskach, którzy realizują zadania zlecone przez 

Dyrektora Szpitala, 
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5) Kuchnia, 

6) Hotel pracowniczy, garaże. 

 

3. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem 

właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Szpitalu określa Regulamin 

Organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 14 

1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 913 z późn. zm.) 

2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalony przez 

Dyrektora. 

3. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności i reguluje zobowiązania. 

4. Szpital sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek 

kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

ROZDZIAŁ VI  

MIENIE 

 

§ 15 

1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem Województwa Opolskiego oraz majątkiem własnym. 

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane przez 

Szpital na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Opolskiego. 

3. Sejmik Województwa Opolskiego może wyrazić zgodę na wniesienie majątku do 

spółki, fundacji lub stowarzyszenia nie wykonujących działalność leczniczą. 

 

ROZDZIAŁ VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o 

działalności leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy oraz inne 

przepisy prawa. 

2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Sejmiku 

Województwa Opolskiego. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Opolskiego. 

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w 

Opolu." 

 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


