
UCHWALA NR XXII272II2
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r '

w sprawie nadania statutu dla Zakladu Podstawowei opieki zdrowotnej w Jtdrzejowie

Na podstawie art. l8 ust, 2 pkt. l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.u.22011r' Nr 142

oor. t ss t z oozn.zm.), w zwiqzkv z art. 42 rst.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 I r. o dzialalnosci leczmczej (Dz.u.

i..r, l12. oor. 654) Rada Miejska w Jgdrzejowie nadaje statut zakladu Podstawowej opieki Zdrowotnel

w Jpdrzeiowie nastepujqcej tresci: 
T'TUL ,
STATUT
Rozdzial 1.

POSTANOWIENIA OGOLNE:

$1. 1' Zaklad Podstawowej opieki Zdrowotnej w Jgdrzejowie, zwany dalej ,,Zakladem'' jest podmiotem

proiudz4cym dzialalnoSi lecznicz4 i posiada status samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej

2. Zaklad mo2e tLrywai nazwy skr6conej - ZPOZ w Jpdrzejowie'

3. Siedziba Zakladu mieSci sip w Jqdrzejowie przy ul. B' Chrobrego 4'

4. podmiotem tworzacym jest Rada Miejska w Jgdrzejowie, kt6ra sprawuje nadz6r nad dzialalnoSci4 Zakladu'

zwana dalej ,, Rad4 Miejsk4'.

5. Zaklad jest podmiotem leczniczym niebqd4cym przedsiEbiorc4'

6. Zaklad wykonuje dzialalnosi lecznicz4 w przedsigbiorstwie o nazwie Zaklad Ambulatoryjnej opieki

Zdrowotnej w Jgdrzejowie.

7 . Zak*ad uzyskuje osobowoSi prawn4 z chwil4 wpisania do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej w Krajowyn.r

Rejestrze SEdowYm.

8. Zaklad podlega wpisowi, do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej wojew6dztwa Swigtokrzyskiego

prowadzonego przez Wojewodq Swigtokrzyskiego.

S 2, Podstawowym obszarem dzialania Zakladujest teren miasta i gminy Jgdrzej6w'

Rozdzial 2.
CELE I ZADANIA ZAKI-ADU

$ 3. L Celem Zaktadu jest udzielanie swiadczeri zdrowotnych sluz4cych zachowaniu, ratowaniu przywracanru

i poirawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej, oraz podejmowanie innych dzialai

med'ycznyctr wynikajqcych z procesu leczenia lub przepis6w odfQbnych reguluj4cych zasady ich wykonywania

oraz realizowania zadari z zakresu promocji zdrowia

2. Zaklad moze uczestniczy6 w pzygotowaniu os6b do wykonywania zawodu medycznego i ksztalceniu os6b

wykonuj4cych zaw6d medyczny nJ zasadach okre5lonych w odrgbnych przepisach regulujqcych ksztalcenie tych

os6b.

$ 4. 1. Zaklad udziela Swiadczeti zdrowotnych w zakesie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w wannkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania lub

pobytu osoby potrzebuj4cej tych Swiadczef,

b; ambulatoryjnej opieki specjalisrycznej.

c) rehabilitacji leczmczej,

d) badari diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki RTG w celu rozpoznania stanu zdrowia

i ustalenia dalszego postgpowania leczniczego.

2. Zaklad udziela dwiadczef zdrowotnych w zakresie wymienionym wust. l, dla ludnoSci gl6wnie z obszatu

uriasta i grniny Jqdrzej6w.
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3. Rada Miejska moze nalozy' na Zaklad obowi4zek wykonania okreSlonego zadania, jezeli jest to niezbQdne

ze wzglgdu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej. Rada Miejska zapewnia Zakladowi Srodki na pokrycie

wydati6* zwiqzinych z wykonaniem tego zadania, chyba ze wykonanie zadania nastEpuje odplatnie na podstawie

,,.o*y, u *.uri" poniesienia szkody przy jego wykonaniu Rada Miejska jest obowi4zana dojej naprawienia.

4. Zaklad mo2e zawierai takze inne umowy o realizacjg Swiadczefi medycznych'

$ 5. Do zadarl Zakladu nalezY:

l. Dokonanie oceny potrzeb zdrowotnych podopiecznego wjego Srodowisku rodzinnym, miejscu

zamieszkania, nauki i PracY.

2. Swiadczenie uslug medycznych w zakresie:

a) promocji zdrowia z ukierunkowaniem na problemy (czynniki ryzyka) wystEpuj4ce w Srodowisku jego
' 

podopiicznych np. w zakresie planowania rodziny, uczenia sposobu zycia sprzyjaj4cego umacnianiu zdrowia,

iwalizantt uzaleznieli palenia tytoniu, picia alkoholu, narkomanii itp.,

b) profilaktyki, zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi (szczepienia

ochronne, opieka nad noworodkiem, niemowlEciem, dzieckiem, kobiet4 cigzarn4),

c) diagnozowania - samodzielne wykonl.rvanie badari diagnosrycznych takich jak np. EKG, testy paskowe i inne,

d) rozpoznawania i leczenia - udzielanie Swiadczeri ambulatoryjnych i dornowych w naglych przypadkach,

zac-horowaniach ostrych i przewleklych, prowadzenie leczenia domowego- hospitalizacja domowa (kontynuacja

leczenia szpitalnego lub i"go zastQpstwo), wtym r6wnie2 dzialalno5i specjalistyczna w zaleznoSci od

posiadanych w tym zakresie kwalifikacji,

e) rehabilitacji - samodzielne prowadzenie zabieg6w rehabilitacyjnych, kierowanie na inne zabiegi.

3. Koordynacja Swiadczeri zdrowotnych poprzez:

a) kierowanie pacjenta na konieczne badania diagnostyczne, oraz w miarq mozliwo5ci zapewnienie ich wykonania,

b) kierowanie pacjenta do poradni specjalistycznych na niezbQdne badania i konsultacje dla ustalenia rozpoznania

i dalszego postQpowania leczniczego,

c) kierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, leczenie szpitalne i utrzymy"vanie kontaktu z lekazern lecz4cyn

w szpitalu,

d) kierowanie pacjenta na niezbEdne zabiegi rehabilitacyjne,

e) orzekanie o czasowej niezdolnoSci do pracy.

$6. 1. Zaklad moze prowadzii wydzielon4 dzialalnoSi gospodarczq inn4 ni2 udzielanie swiadczei

zdrowotnych pod warunkiem, ze dzialalno36 ta niejest uci4zliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

2. Zyski zprowadzenia wydzielonej dzialalnoSci gospodarczej bqd4 w caloSci stanowily doch6d Zakladu

z przeznaczeniem na realizacjg dzialalnosci statutowej.

3. Zaklad jest uprawniony do prowadzenia wyodrgbnionej organizacyjnie dziatralnorici gospodarczej,

w szczeg6lnosci w zakresie obrotu:

a) lekami i arrykulami medycznYmi.

b) arlykulami komplementamymi do uslug medycznych.

4. Koszty prowadzenia dzialalnosci gospodalczej oraz stlaty nie mog4 byi pokrywane ze drodk6w

pochodz4cych z umowy o udzielanie publicznego zam6wienia na Swiadczenia zdrowotne.

$ ?. W wykonaniu zadan Zaklad wsp6]pracuje z :

a) innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno!;( Iecznicz4

b) plac6wkami naukowo-badawczymr,

c) zwiqzkami i samorz4dami zawodowymi,

d; organizacjam j spolecznymi i stowarzyszeniami.
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e) inspekcj4 sanitarn4 nadzorem farmaceutycznym i innymi jednostkami organizacyjnymi' w tym jednostkami

samorzqdu terytorialnego.

Rozdzial 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKT-ADU

$g. L struktur9 organizacyjnq Zakladu tworzq jednostki i kom6rki organizacyjne oraz stanowiska pracy

niezbgdne do prawidlowego funkcjonowania Zakladu.

2. Szczeg6.low4 strukturQ organizacyjn4 Zakladu okresla Regulamin Organizacyjny ustalony przez

Kierownika.

Rozdzial 4.
ORGANY ZAKLADU

$ 9. 1. Organami Zakladu sq:

l)Kierownik

2)Rada Spoleczna

$ 10. L Kierownik kieruje dzialalnodci4Zaldadt i reptezentuje go na zewnEtt.z'

2. Organem, kt6ry nawiqzuje i rozwiqzuje stosunek pracy z Kierownikiem Zakladu jest Burmistz Miasta

Jgdrzejowa. Stosunek pracy z Kierownikiem Zakladu nawi4zuje siQ na podstawie powolania lub umowy o pracq

albo zawiera z nim umowg cywilnoprawnq'

3. Kierownik samodzielnie podejmuje d,ecyfe dotyczqce funkcjonowania Zakladt iponosi za nie

odpowiedzialnoSi.

4. Kierownik jest przelozonym wszystkich pracownik6w Zakladu.

5. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastQpcy kierownika do spraw medycznych, gl6wnego

ksiggowego, oraz kierownik6w poszczeg6lnych jednostek i kom6rek organizacyjnych.

6. Zwierzchnikiem sluZbowym Kierownika jest Burmisfiz Miasta Jgdrzejowa.

$ 11. l. Rada Spoleczna jest organem inicjuj4cym iopiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem doradczym

Kierownika Zakladu.

2. Rada Miejska powoluje i odwo.luje Radp Spoleczn4 Zakladu, oraz zwoluje jej pierwsze posiedzenie.

$ 12. Rada Spoleczna wykonuje zadania okreSlone ustawowo.

$ 13, 1. Spos6b zwolywania posiedzefi Rady Spolecznej, tryb pracy i podejmowania uchwal okreSla regulamin

Rady Spolecznej Zaklad't zatwierdzony przez RadQ Miejsk4.

2. W posiedzeniach Rady Spolecznej uczestniczy Kierownik Zal<Iadr, Zastgpca Kierownika ds. medycznych,

gl6wny ksiggowy, oraz przedstawiciele organizacji zwi4zkowych.

3.W posiedzeniach Rady Spolecznej maj4 prawo trczestniczyl, z glosem doradczym przedstawiciele

samorz4d6w zawod6w medYcznYch'

g 14, Od uchwaly Rady Spolecznej przysluguje Kierownikowi Zakladu odwolanie do Rady Miejskiej.

$ 15. l Rada Spoleczna sklada sig z czlonk6w w liczbie od 5 do 7 os6b, w tym:

I )jako przewodniczqcy Burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona,

2)jako czlonkowie:

al przedstawiciel Wojewody SwiEtokrzyskiego.

b) przedstawiciele uylonieni przez Radp Miejskqw liczbie od 3 do 5 os6b.

2. Czlonkiem Rady Spolecznej nie moze by6 osoba zatrudniona w Zakladzie.

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

4. przewodnicz4cemu Rady Spolecznej przysluguje prawo do wnioskowania o odwolanie czlonka Rady lub

powolanie nowego czlonka.
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5. Przed uplywem kadencji Rada Spoleczna zostaje odwotana w przypadku likwidacji lub przeksztalcenia
Zakladu.

6. Czlonka Rady Spolecznej mozna odwola6 przed uplywem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji z tunkcji,

b) utraty zdolnoSci do pelnienia powierzonych obowi4zk6w np. na skutek dlugotrwalej choroby trwaj4cej co
najmniej 6 nriesigcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

c) dzialania na szkodg Zakladu,

d) zaniedbywania swoich obowi4zk6w, w szczeg6lno5ci nieusprawiedliwionej nieobecno6ci na jej trzech kolejnych
posiedzeniach.

7. Mandat czlonka Rady Spolecznej wygasa przed uplywem kadencji, w razie Smierci.

8. W przypadku Smierci lub odwolania czlonka Rady Spolecznej przed uplywem kadencji, podmiot tworzEcy
mo2e powolad nowego czlonka na okres do kofca tej kadencji.

Rozdzial 5.
RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH SWIAOCZOX

$ 16. L Zaklad udziela Swiadczef zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych Swiadczeri na podstawie odrqbnych przepis6w, nieodplatnie, za czpriciowq
odplatnoSciq lub calkowit4 odplatnoSci4.

2. Zaldad podejmuje dziatania sluz4ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne
dzialania medyczne wynikaj4ce z procesu leczenia lub przepis6w odrgbnych reguluj4cych zasady ich
wykonywania. w szczeg6lnoSci zwiqzane z'.

a) badaniem i poradq lekarsk4

b) leczeniem,

c) zabiegiem i porad4 pielggniarsk4

d) opiek4nad kobiet4 ciqzarn4 i plodem oraz noworodkiem,

e) opiek4 nad dzieckiem zdrowym,

1) badanieffr diagnostycznym, w tym z analitykE medyczn4

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

h) zapobieganiem powstawaniu uraz6w i chor6b poprzez Swiadczenia profilaktyczne, oraz z zakresu promocji
zdrowia.

i) rehabilitacjq lecznicz4

j) prowadzeniem dokumentacj i medycznej.

.o.*ooo*r.oliidAzii!3*o r^"rooo
$ 17. l. Zaklad prowadzi gospodarkq finansowqna zasadach okreSlonych ustawowo.

2. Zaklad pokrywa z posiadanych 6todk6w i uzyskiwanych przychod6w koszty dzialalnosci i reguluje
zobowi4zania.

3. Podstawq gospodarki Zakiadu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.

$ 18. l. Zaklad moze uzyskiwa6 6rodki finansowe:

l)ze Swiadczeri zdrowotnych, udzielonych w szczeg6lno5ci na zlecenie:

a) Rady Miejskiej lub innych organ6w uprawnionych na podstawie odrEbnych przepis6w,

b) os6b objQtych ubezpieczeniem innym nizubezpieczenie spoleczne,

c) zaklad6w pracy, organizacji spolecznych i imych instytucji oraz innych os6b prawnych,

d) innych podmiot6w prowadz4cych dzialalnoSi lecznicz4
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e) os6b fizycznych nie objetych ubezpieczeniem lub za Swiadczenia niezakwalifikowane w przepisach jako
gwarantowane.

2)z odplatnej dzialalnoSci leczniczej.

3)z wydzielonej dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu :

a . ;  lekami ianykulami  medycznymi.

b) artykulami komplementamymi do uslug medycznych.

4)z darowrzn, zaprs6w, spadk6w oraz ofiarnoSci publicznej, takze pochodzenia zagranicznego,

5)na reaiizacjg innych zadaf okre3lonych odrqbnymi przepisami,

6)na realizacjg zadaf i program6w zdrowotnych,

7)na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach okre5lonych w przepisach,

8)z najmu i dziefiawy lokali, urz4dzeri i sprzgtu.

2. Zaklad moze olrzymai Srodki publiczne na cele i na zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach.

$ 19. l Zaklad pokrywa we wlasnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. Zaklad decydtje o podziale zysku.

$ 20. 1. Zaklad prowadzi rachunkowoSi na zasadach okre5lonych ustaw4 z dnia 29.09.1994r o rachunkowoSci
(Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z p6Lniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczytri do tej ustawy.

2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania z dzialalnoSci Zakladu dokonuje
Burmistrz Miasta J gdrzejowa.

Rozd,zial7,
MAJATEK ZAKI,ADU

$ 21, l. Wafto56 maj4tku Zakladu okreSlaj4:

l)fundusz zalo2ycielski,

2)fundusz zakladu.

2. Fundusz zalozycielski Zakladu stanowi warto5i wydzielonej zakladowi czqSci mienia komunalnego,
okreSlonej i ustalonej przez Radp Miejsk4 na podstawie bilansu sporz4dzonego na dzieir rejestracji w S4dzie
Rejestrowym.

3. Fundusz Zakladu stanowi wartoSi maj4tku Zakladu po odliczeniu funduszu zaloZycielskiego.

$22.l. Zaklad gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodplatne u2ytkowanie nieruchomoSciami
i majqtkiem jednostki samorz4du terltorialnego oraz majEtkiem wlasnym (otrzymanym lub zakupionym).

2. Zaklad mo2e zbye , Wdzierzawia lub wynaj4i maj4tek trwaly na zasadach okreSlonych przez Radg Miejskq
w Jqdrzejowie. Wniesienie majqtku do sp6lek lub fundacji wymaga zgody Rady Miejskiej w Jpdrzejowre.

3. Przychody uzyskane z dzialalnoSci okreSlonej w ust.2 stanowiqdoch6d Zakladu.

Rozdzial 8.
POSTANOWIENIA KONCOWE

S 23. l. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, maje zastosowanie odpowiednie postanowienia
ustawy o dzialalnoSci leczniczej, Kodeks pracy oraz inne obowi4zujqce przepisy prawa.

2. Zmiany statutu mogE byi dokonane uchwalqRady Miejskiej.

3. Niniejszy statut wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Swi gtokrzyski ego.

$ 24. Traci moc Uchwala Nr IIl10/98 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 12 listopada 1998r w sprawie
zatwierdzenia Statutu Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w JEdrzej owie wraz z p62niejszymi zmianarri.
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PrzewodniczEcy Rady
Miejskiej w Jgdrzejorvie-*.."*"ff,"*,
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U z a s a d n i e n i e

Z dniem llipca 2011r weszla w Zycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o dzialalnoSci leczniczej (Dz.U.

z 20 1 1 Nr 112 poz. 654 z p6in.ztn.). Zgodnie z art. 204 ust. 2 ww. ustawy zachodzi koniecznoSC dostosowania

Statutu Zakladu podstawowej Opieki Zdrowoblej w Jgdrzejowie do nowych przepis6w w terminie 12 miesigcy

od dnia wejScia w zycie ustawy. W rui4zku z tym konieczne jest nadanie statutu w novrym brzrnieniu

uwzglgdniaj 4rym nowe przepisy prawa'
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