
UCHWAŁA NR XLI/389/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 2110) Rada Miejska 
w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie w brzmieniu jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2012 r w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/389/17

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

 

STATUT

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§ 1. l. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem 
leczniczym  prowadzącym działalność leczniczą i posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej.

2. Zakład może używać nazwy skróconej — ZPOZ w Jędrzejowie,

3. Siedziba Zakładu mieści się w Jędrzejowie przy ul. B. Chrobrego 4.

4. Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Jędrzejowie, która sprawuje nadzór nad działalnością 
Zakładu, zwana dalej „ Radą Miejską”.

5. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

6. Zakład wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym o nazwie Zakład Ambulatoryjnej Opieki 
Zdrowotnej  w Jędrzejowie.

7. Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

8. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego 
prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

§ 2. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren miasta i gminy Jędrzejów.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 3. l  Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu 
przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, oraz podejmowanie innych 
działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.

2. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu 
osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących 
kształcenie tych osób.

§ 4. l . Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania lub 
pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,

b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

c) rehabilitacji leczniczej,

d) badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki RTG w celu rozpoznania stanu 
zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wymienionym w ust. 1, dla ludności głównie 
z obszaru miasta i gminy Jędrzejów.
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3. Rada Miejska może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania określonego zadania, jeżeli jest to 
niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej. Rada Miejska zapewnia Zakładowi środki na 
pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie 
na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu Rada Miejska jest obowiązana do jej 
naprawienia.

4. Zakład może zawierać także inne umowy o realizację świadczeń medycznych.

§ 5. Do zadań Zakładu należy:

1. Dokonanie oceny potrzeb zdrowotnych podopiecznego w jego środowisku rodzinnym, miejscu 
zamieszkania, nauki i pracy.

2. Świadczenie usług medycznych w zakresie:

a) promocji zdrowia z ukierunkowaniem na problemy (czynniki ryzyka) występujące w środowisku jego 
podopiecznych np. w zakresie planowania rodziny, uczenia sposobu życia sprzyjającego umacnianiu 
zdrowia, zwalczaniu uzależnień palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii itp.,

b) profilaktyki, zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawnymi (szczepienia 
ochronne, opieka nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem, kobietą ciężarną),

c) diagnozowania — samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych takich jak np. EKG, testy paskowe 
i inne,

d) rozpoznawania i leczenia — udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i domowych w nagłych przypadkach, 
zachorowaniach ostrych i przewlekłych. prowadzenie leczenia domowego- hospitalizacja domowa 
(kontynuacja leczenia szpitalnego lub jego zastępstwo), w tym również działalność specjalistyczna 
w zależności od posiadanych w tym zakresie kwalifikacji,

e) rehabilitacji — samodzielne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, kierowanie na inne zabiegi.

3. Koordynacja świadczeń zdrowotnych poprzez:

a) kierowanie pacjenta na konieczne badania diagnostyczne, oraz w miarę możliwości zapewnienie ich 
wykonania,

b) kierowanie pacjenta do poradni specjalistycznych na niezbędne badania i konsultacje dla ustalenia 
rozpoznania i dalszego postępowania leczniczego,

c) kierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, leczenie szpitalne i utrzymywanie kontaktu z lekarzem 
leczącym w szpitalu,

d) kierowanie pacjenta na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne,

e) orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

§ 6. 1.  Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń 
zdrowotnych pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

2. Zyski z prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zakładu 
z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

3. Zakład jest uprawniony do prowadzenia wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej, 
w szczególności w zakresie obrotu:

a) lekami i artykułami medycznymi,

b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych.

4. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze środków 
pochodzących z umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne.

§ 7. W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z :

a) innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą,

b) placówkami naukowo-badawczymi,

c) związkami i samorządami zawodowymi,

d) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
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e) inspekcją sanitarną, nadzorem farmaceutycznym i innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym jednostkami 
samorządu terytorialnego.

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 8. l . Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 
Kierownika.

Rozdział 4.
ORGANY ZAKŁADU 

§ 9. l. Organami Zakładu są:

1) Kierownik

2) Rada Społeczna

§ 10. l . Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Organem, który nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu jest Burmistrz Miasta 
Jędrzejowa. Stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu nawiązuje się na podstawie powołania lub umowy 
o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za 
nie odpowiedzialność.

4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

5. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępcy kierownika do spraw medycznych, głównego 
księgowego, oraz kierowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

6. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

§ 11. l . Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem 
doradczym Kierownika Zakładu.

2. Rada Miejska powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

§ 12. Rada Społeczna wykonuje zadania określone ustawowo.

§ 13. l . Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 
regulamin Rady Społecznej Zakładu zatwierdzony przez Radę Miejską.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu, Zastępca Kierownika ds. 
medycznych, główny księgowy, oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Kierownikowi Zakładu odwołanie do Rady Miejskiej.

§ 15. l . Rada Społeczna składa się z członków w liczbie od 5 do 7 osób, w tym:

1) jako przewodniczący - Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie od 3 do 5 osób.

2. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata i wygasa z dniem wyboru nowej Rady.

4. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub 
powołanie nowego członka.
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5. Przed upływem kadencji Rada Społeczna zostaje odwołana w przypadku likwidacji lub przekształcenia 
Zakładu.

6. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji z funkcji,

b) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków np. na skutek długotrwałej choroby trwającej co 
najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

c) działania na szkodę Zakładu,

d) zaniedbywania swoich obowiązków, w szczególności nieusprawiedliwionej nieobecności na jej trzech 
kolejnych posiedzeniach.

7. Mandat członka Rady Społecznej wygasa przed upływem kadencji — w razie śmierci.

8. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, podmiot 
tworzący może powołać nowego członka na okres do końca tej kadencji.

Rozdział 5.
RODZAJE 1 ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

§ 16. 1 . Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym 
oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2.  Zakład podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
wykonywania, 
w szczególności związane z:

a) badaniem i poradą lekarską,

b) leczeniem,

c) zabiegiem  i poradą pielęgniarską,

d) opieką nad kobietą ciężarną i płodem oraz noworodkiem,

e) opieką nad dzieckiem zdrowym,

f) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,

g) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, oraz czasowej niezdolności do pracy,

h) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez świadczenia profilaktyczne, oraz z zakresu promocji 
zdrowia,

i) rehabilitacją leczniczą,

j) prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 17. l . Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawowo.

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

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

§ 18. l. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) ze świadczeń zdrowotnych, udzielonych w szczególności na zlecenie:

a) Rady Miejskiej lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,

d) innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
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e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia niezakwalifikowane w przepisach jako 
gwarantowane,

2) z odpłatnej działalności leczniczej,

3) z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu :

a) lekami i artykułami medycznymi,

b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych.

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

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

6) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

7) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych w przepisach,

8) z najmu i dzierżawy lokali, urządzeń i sprzętu.

2. Zakład może otrzymać środki publiczne na cele i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19. 1.  Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w ustawie o działalności 
leczniczej.

2. Zakład decyduje o podziale zysku.

§ 20. 1.  Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29.09.1994r 
o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do 
tej ustawy.

2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z działalności Zakładu dokonuje 
Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

Rozdział 7.
MAJĄTEK ZAKŁADU

§ 21. 1 . Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego, 
określonej i ustalonej przez Radę Miejską na podstawie bilansu sporządzonego na dzień rejestracji w Sądzie 
Rejestrowym.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 22. 1.  Zakład gospodaruje posiadanym mieniem.

2. Zakład może zbyć, wydzierżawić lub wynająć majątek trwały na zasadach określonych przez Radę 
Miejską w Jędrzejowie. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody Rady Miejskiej 
w Jędrzejowie.

3. Przychody uzyskane z działalności określonej w ust. 2 stanowią dochód Zakładu.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. l . W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia ustawy o działalności leczniczej, Kodeks pracy oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiany statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Miejskiej.
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 lipca 2016r weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960). Zgodnie z art. 35 ww.
ustawy zachodzi konieczność dostosowania Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Jędrzejowie do nowych przepisów w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.. W związku z tym konieczne
jest nadanie statutu w nowym brzmieniu uwzględniającym zmiany.
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