UCHWALA NR XXII272II2
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE
z dnia28 czerwca2012r '
w sprawie nadania statutu dla Zakladu Podstawoweiopieki zdrowotnej w Jtdrzejowie
gminnym(Dz.u.22011r' Nr 142
art. l8 ust,2 pkt. l5 ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
Na podstawie
r. o dzialalnoscileczmczej(Dz.u.
201
I
kwietnia
dnia
15
oor. t ss t z oozn.zm.),w zwiqzkvz art.42 rst.4 ustawyz
opieki Zdrowotnel
Podstawowej
zakladu
statut
nadaje
i..r, l12. oor. 654) Rada Miejska w Jgdrzejowie
tresci:
w Jpdrzeiowienastepujqcej
T'TUL ,
STATUT
Rozdzial 1.
POSTANOWIENIA OGOLNE:
w Jgdrzejowie,zwany dalej ,,Zakladem''jest podmiotem
$1. 1' Zaklad Podstawowejopieki Zdrowotnej
publicznegozakladuopieki zdrowotnej
proiudz4cym dzialalnoSilecznicz4i posiadastatussamodzielnego
2. Zakladmo2etLrywai nazwy skr6conej- ZPOZ w Jpdrzejowie'
3. SiedzibaZakladumieScisip w Jqdrzejowieprzy ul. B' Chrobrego4'
Zakladu'
4. podmiotemtworzacymjest RadaMiejska w Jgdrzejowie,kt6ra sprawujenadz6rnad dzialalnoSci4
zwanadalej,, Rad4Miejsk4'.
5. Zakladjest podmiotemleczniczymniebqd4cymprzedsiEbiorc4'
opieki
6. Zaklad wykonuje dzialalnosi lecznicz4 w przedsigbiorstwieo nazwie Zaklad Ambulatoryjnej
Zdrowotnejw Jgdrzejowie.
7. Zak*aduzyskujeosobowoSiprawn4z chwil4 wpisaniado rejestruzaklad6wopieki zdrowotnejw Krajowyn.r
SEdowYm.
Rejestrze
8. Zaklad podlega wpisowi, do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej wojew6dztwa Swigtokrzyskiego
przezWojewodqSwigtokrzyskiego.
prowadzonego
miastai gminy Jgdrzej6w'
S 2, PodstawowymobszaremdzialaniaZakladujestteren
Rozdzial 2.
CELE I ZADANIA ZAKI-ADU
sluz4cychzachowaniu,ratowaniuprzywracanru
$ 3. L CelemZaktadujest udzielanieswiadczerizdrowotnych
oraz podejmowanie innych dzialai
zdrowotnej,
i poirawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki
zasadyich wykonywania
reguluj4cych
wynikajqcychz procesuleczenialub przepis6wodfQbnych
med'ycznyctr
orazrealizowaniazadariz zakresupromocji zdrowia
2. Zakladmoze uczestniczy6w pzygotowaniu os6bdo wykonywaniazawodumedycznegoi ksztalceniuos6b
tych
wykonuj4cychzaw6d medycznynJ zasadachokre5lonychw odrgbnychprzepisachregulujqcychksztalcenie
os6b.
$ 4. 1. ZakladudzielaSwiadczetizdrowotnychw zakesie:
lub
a) podstawowejopieki zdrowotnej udzielanej w wannkach ambulatoryjnychlub w miejscu zamieszkania
pobytuosobypotrzebuj4cejtych Swiadczef,
opiekispecjalisrycznej.
b; ambulatoryjnej
leczmczej,
c) rehabilitacji
w tym diagnostykilaboratoryjnej,diagnostykiRTG w celu rozpoznaniastanuzdrowia
d) badaridiagnostycznych,
leczniczego.
postgpowania
dalszego
i ustalenia
2. Zakladudzieladwiadczef zdrowotnychw zakresiewymienionymwust. l, dla ludnoScigl6wnie z obszatu
uriastai grninyJqdrzej6w.
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zadania,jezeli jest to niezbQdne
3. RadaMiejska moze nalozy' na Zakladobowi4zekwykonaniaokreSlonego
ze wzglgdu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej. Rada Miejska zapewniaZakladowi Srodki na pokrycie
wydati6* zwiqzinychz wykonaniemtego zadania,chybaze wykonaniezadanianastEpujeodplatniena podstawie
,,.o*y, u *.uri" poniesieniaszkodyprzy jego wykonaniuRadaMiejskajest obowi4zanadojej naprawienia.
medycznych'
4. Zakladmo2ezawieraitakzeinne umowy o realizacjgSwiadczefi
$ 5. Do zadarlZakladu nalezY:
l. Dokonanie oceny potrzeb zdrowotnych podopiecznego wjego
nauki i PracY.
zamieszkania,
uslugmedycznychw zakresie:
2. Swiadczenie

Srodowisku rodzinnym, miejscu

jego
a)' promocji zdrowia z ukierunkowaniem na problemy (czynniki ryzyka) wystEpuj4ce w Srodowisku
zdrowia,
umacnianiu
zycia
sprzyjaj4cego
sposobu
uczenia
podopiicznychnp. w zakresieplanowaniarodziny,
iwalizantt uzaleznielipaleniatytoniu, picia alkoholu,narkomaniiitp.,
b) profilaktyki, zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi (szczepienia
ochronne,opiekanadnoworodkiem,niemowlEciem,dzieckiem,kobiet4cigzarn4),
- samodzielnewykonl.rvaniebadaridiagnosrycznych
takichjak np. EKG, testypaskowei inne,
c) diagnozowania
d) rozpoznawaniai leczenia - udzielanie Swiadczeriambulatoryjnych i dornowych w naglych przypadkach,
ostrychi przewleklych,prowadzenieleczeniadomowego-hospitalizacjadomowa(kontynuacja
zac-horowaniach
leczenia szpitalnego lub i"go zastQpstwo),wtym r6wnie2 dzialalno5i specjalistycznaw zaleznoSciod
w tym zakresiekwalifikacji,
posiadanych
kierowaniena inne zabiegi.
prowadzeniezabieg6wrehabilitacyjnych,
e) rehabilitacji- samodzielne
zdrowotnychpoprzez:
3. KoordynacjaSwiadczeri
orazw miarqmozliwo5cizapewnienieich wykonania,
a) kierowaniepacjentana koniecznebadaniadiagnostyczne,
badaniai konsultacjedla ustaleniarozpoznania
na niezbQdne
b) kierowaniepacjentado poradni specjalistycznych
leczniczego,
i dalszegopostQpowania
c) kierowaniepacjentana leczenieuzdrowiskowe,leczenieszpitalnei utrzymy"vaniekontaktuz lekazern lecz4cyn
w szpitalu,
d) kierowaniepacjentana niezbEdnezabiegirehabilitacyjne,
e) orzekanieo czasowejniezdolnoScido pracy.
ni2 udzielanie swiadczei
$6. 1. Zaklad moze prowadzii wydzielon4 dzialalnoSigospodarczqinn4
przebiegu
leczenia.
pacjenta
lub
zdrowotnychpod warunkiem,ze dzialalno36ta niejest uci4zliwadla
2. Zyski zprowadzeniawydzielonej dzialalnoScigospodarczejbqd4 w caloSci stanowily doch6d Zakladu
na realizacjgdzialalnoscistatutowej.
z przeznaczeniem
3. Zaklad jest uprawniony do prowadzenia wyodrgbnionej organizacyjnie dziatralnoricigospodarczej,
w zakresieobrotu:
w szczeg6lnosci
a) lekamii arrykulamimedycznYmi.
b) arlykulamikomplementamymido uslugmedycznych.
4. Koszty prowadzenia dzialalnosci gospodalczej oraz stlaty nie mog4 byi pokrywane ze drodk6w
zdrowotne.
z umowy o udzielaniepublicznegozam6wieniana Swiadczenia
pochodz4cych
$ ?. W wykonaniuzadanZakladwsp6]pracujez :
a) innymi podmiotamiprowadz4cymidzialalno!;(Iecznicz4
b) plac6wkaminaukowo-badawczymr,
c) zwiqzkamii samorz4damizawodowymi,
j spolecznymi
i stowarzyszeniami.
d; organizacjam
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jednostkami
e) inspekcj4sanitarn4 nadzoremfarmaceutycznymi innymi jednostkami organizacyjnymi'w tym
terytorialnego.
samorzqdu
Rozdzial 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKT-ADU
jednostki i kom6rki organizacyjneoraz stanowiskapracy
$g. L struktur9 organizacyjnqZakladu tworzq
Zakladu.
funkcjonowania
prawidlowego
niezbgdnedo
2. Szczeg6.low4strukturQ organizacyjn4 Zakladu okresla Regulamin Organizacyjny ustalony przez
Kierownika.
Rozdzial 4.
ORGANY ZAKLADU
$ 9. 1. OrganamiZakladusq:
l)Kierownik
2)RadaSpoleczna
go na zewnEtt.z'
$ 10. L Kierownik kieruje dzialalnodci4Zaldadti reptezentuje
2. Organem,kt6ry nawiqzuje i rozwiqzuje stosunekpracy z Kierownikiem Zakladu jest Burmistz Miasta
Jgdrzejowa.Stosunekpracy z Kierownikiem Zakladu nawi4zujesiQna podstawiepowolanialub umowy o pracq
albo zawieraz nim umowgcywilnoprawnq'
3. Kierownik samodzielnie podejmuje d,ecyfe dotyczqce funkcjonowania Zakladt iponosi za nie
odpowiedzialnoSi.
4. Kierownikjest przelozonymwszystkichpracownik6wZakladu.
5. Kierownik wykonuje swoje zadaniaprzy pomocy: zastQpcykierownika do spraw medycznych,gl6wnego
jednosteki kom6rekorganizacyjnych.
ksiggowego,orazkierownik6wposzczeg6lnych
6. ZwierzchnikiemsluZbowymKierownikajest BurmisfizMiastaJgdrzejowa.
Miejskiej oraz organemdoradczym
$ 11. l. RadaSpolecznajest organeminicjuj4cym iopiniodawczym Rady
KierownikaZakladu.
2. RadaMiejskapowolujei odwo.lujeRadpSpoleczn4Zakladu,oraz zwolujejej pierwszeposiedzenie.
ustawowo.
$ 12.RadaSpolecznawykonuje zadaniaokreSlone
pracy i podejmowaniauchwal okreSlaregulamin
$ 13, 1. Spos6bzwolywaniaposiedzefiRady Spolecznej,tryb
Rady SpolecznejZaklad't zatwierdzony przez RadQMiejsk4.
Rady SpolecznejuczestniczyKierownik Zal<Iadr,ZastgpcaKierownika ds. medycznych,
2. W posiedzeniach
organizacjizwi4zkowych.
przedstawiciele
gl6wny ksiggowy,oraz
3.W posiedzeniachRady Spolecznej maj4 prawo trczestniczyl, z glosem doradczym przedstawiciele
samorz4d6wzawod6wmedYcznYch'
g 14,Od uchwalyRady SpolecznejprzyslugujeKierownikowi Zakladuodwolaniedo Rady Miejskiej.
$ 15. l RadaSpolecznaskladasig z czlonk6ww liczbieod 5 do 7 os6b,w tym:
BurmistrzMiasta lub osobaprzezniegowyznaczona,
I )jako przewodniczqcy
2)jakoczlonkowie:
WojewodySwiEtokrzyskiego.
al przedstawiciel
uylonieni przezRadpMiejskqw liczbie od 3 do 5 os6b.
b) przedstawiciele
2. CzlonkiemRady Spolecznejnie mozeby6 osobazatrudnionaw Zakladzie.
3. KadencjaRady Spolecznejtrwa czterylata i wygasaz dniemwyboru nowej Rady.
Rady Spolecznejprzyslugujeprawo do wnioskowaniao odwolanie czlonka Rady lub
4. przewodnicz4cemu
powolanienowegoczlonka.
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5. Przed uplywem kadencji Rada Spolecznazostaje odwotanaw przypadku likwidacji lub przeksztalcenia
Zakladu.
6. CzlonkaRady Spolecznejmoznaodwola6przeduplywemkadencjiw przypadku:
a) rezygnacjiz tunkcji,
b) utraty zdolnoScido pelnienia powierzonych obowi4zk6w np. na skutek dlugotrwalej choroby trwaj4cej co
najmniej6 nriesigcy,potwierdzonejorzeczeniemlekarskim,
c) dzialaniana szkodgZakladu,
d) zaniedbywaniaswoich obowi4zk6w,w szczeg6lno5ci
nieusprawiedliwionejnieobecno6cinajej trzechkolejnych
posiedzeniach.
7. MandatczlonkaRady Spolecznejwygasaprzeduplywemkadencji, w razieSmierci.
8. W przypadkuSmiercilub odwolaniaczlonkaRady Spolecznejprzed uplywem kadencji,podmiot tworzEcy
mo2epowoladnowegoczlonkana okresdo kofca tej kadencji.
Rozdzial 5.
RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH SWIAOCZOX
$ 16. L Zaklad udziela Swiadczefzdrowotnychfinansowanychze Srodk6wpublicznychubezpieczonymoraz
innym osobomuprawnionymdo tych Swiadczerina podstawieodrqbnychprzepis6w,nieodplatnie,za czpriciowq
odplatnoSciq
lub calkowit4odplatnoSci4.
2. Zaldad podejmuje dziatania sluz4cezachowaniu,ratowaniu,przywracaniui poprawie zdrowia oraz inne
dzialania medyczne wynikaj4ce z procesu leczenia lub przepis6w odrgbnych reguluj4cych zasady ich
wykonywania.w szczeg6lnoSci
zwiqzanez'.
a) badaniemi poradqlekarsk4
b) leczeniem,
c) zabiegiemi porad4pielggniarsk4
d) opiek4nadkobiet4ciqzarn4i plodemoraznoworodkiem,
e) opiek4naddzieckiemzdrowym,
1)badanieffrdiagnostycznym,
w tym z analitykEmedyczn4
g) orzekaniemi opiniowaniemo staniezdrowia,orazczasowejniezdolnoScido pracy,
h) zapobieganiempowstawaniuuraz6w i chor6b poprzez Swiadczeniaprofilaktyczne, oraz z zakresupromocji
zdrowia.
i) rehabilitacjq
lecznicz4
j) prowadzeniem
dokumentacj
i medycznej.
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$ 17. l. ZakladprowadzigospodarkqfinansowqnazasadachokreSlonychustawowo.
2. Zaklad pokrywa z posiadanych 6todk6w i uzyskiwanych przychod6w koszty dzialalnosci i reguluje
zobowi4zania.
3. PodstawqgospodarkiZakiadujest plan finansowyustalanyprzezKierownika.
$ 18. l. Zakladmozeuzyskiwa66rodkifinansowe:
l)ze Swiadczeri
zdrowotnych,udzielonychw szczeg6lno5ci
na zlecenie:
a) RadyMiejskiej lub innych organ6wuprawnionychna podstawieodrEbnychprzepis6w,
b) os6bobjQtychubezpieczeniem
innym nizubezpieczenie
spoleczne,
c) zaklad6wpracy,organizacjispolecznychi imych instytucjioraz innych os6bprawnych,
d) innychpodmiot6wprowadz4cychdzialalnoSilecznicz4
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e) os6b fizycznych nie objetych ubezpieczeniemlub za Swiadczenianiezakwalifikowanew przepisachjako
gwarantowane.
leczniczej.
2)zodplatnej
dzialalnoSci
w zakresieobrotu :
3)z wydzielonejdzialalnoScigospodarczej
a . ;l e k a miia n y k u l a mm
i edycznymi.
b) artykulamikomplementamymido uslugmedycznych.
4)z darowrzn,zaprs6w,spadk6woraz ofiarnoScipublicznej,takzepochodzeniazagranicznego,
5)nareaiizacjginnych zadaf okre3lonychodrqbnymiprzepisami,
6)narealizacjgzadaf i program6wzdrowotnych,
okre5lonychw przepisach,
7)napokrycieujemnegowyniku finansowegona zasadach
8)z najmui dziefiawy lokali, urz4dzerii sprzgtu.
2. Zakladmozeolrzymai Srodkipublicznena cele i na zasadachokreSlonychw odrgbnychprzepisach.
$ 19. l Zakladpokrywa we wlasnymzakresieujemnywynik finansowy.
2. Zakladdecydtjeo podzialezysku.
$ 20. 1. Zaklad prowadzi rachunkowoSina zasadachokre5lonychustaw4z dnia 29.09.1994ro rachunkowoSci
(Dz.U. z 2009r. Nr 152poz. 1223z p6Lniejszymizmianami)orazprzepisamiwykonawczytri do tej ustawy.
2. Zatwierdzeniarocznego sprawozdaniafinansowego,oraz sprawozdaniaz dzialalnoSciZakladu dokonuje
BurmistrzMiastaJgdrzejowa.
Rozd,zial7,
MAJATEK ZAKI,ADU
$ 21, l. Wafto56maj4tkuZakladuokreSlaj4:
l)funduszzalo2ycielski,
2)funduszzakladu.
2. Fundusz zalozycielski Zakladu stanowi warto5i wydzielonej zakladowi czqSci mienia komunalnego,
okreSloneji ustalonej przez Radp Miejsk4 na podstawiebilansu sporz4dzonegona dzieir rejestracji w S4dzie
Rejestrowym.
3. FunduszZakladustanowiwartoSimaj4tkuZakladupo odliczeniufunduszuzaloZycielskiego.
$22.l. Zaklad gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodplatne u2ytkowanie nieruchomoSciami
i majqtkiemjednostkisamorz4duterltorialnegooraz majEtkiemwlasnym(otrzymanymlub zakupionym).
2. Zakladmo2ezbye, Wdzierzawia lub wynaj4i maj4tektrwaly na zasadachokreSlonychprzez RadgMiejskq
Wniesieniemajqtkudo sp6leklub fundacjiwymagazgodyRady Miejskiej w Jpdrzejowre.
w Jqdrzejowie.
3. Przychodyuzyskanez dzialalnoSciokreSlonejw ust.2 stanowiqdoch6dZakladu.
Rozdzial 8.
POSTANOWIENIA KONCOWE
S 23. l. W sprawachnie uregulowanychniniejszymstatutem,maje zastosowanieodpowiedniepostanowienia
ustawyo dzialalnoScileczniczej,Kodekspracy orazinne obowi4zujqceprzepisyprawa.
2. Zmiany statutumogEbyi dokonaneuchwalqRadyMiejskiej.
3. Niniejszy statut wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwaSwigtokrzyskiego.
$ 24. Traci moc Uchwala Nr IIl10/98 Rady Miejskiej w Jgdrzejowiez dnia 12 listopada 1998r w sprawie
zatwierdzeniaStatutuZakladuPodstawowejOpieki Zdrowotnejw JEdrzejowie wraz z p62niejszymizmianarri.
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PrzewodniczEcy
Rady
Miejskiejw Jgdrzejorvie
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Uzasadnienie
Z dniem llipca 2011r weszla w Zycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o dzialalnoScileczniczej(Dz.U.
z 2011 Nr 112poz. 654 z p6in.ztn.). Zgodnie z art. 204 ust. 2 ww. ustawy zachodzi koniecznoSCdostosowania
Statutu Zakladu podstawowej Opieki Zdrowoblej w Jgdrzejowiedo nowych przepis6w w terminie 12 miesigcy
od dnia wejScia w zycie ustawy. W rui4zku z tym konieczne jest nadanie statutu w novrym brzrnieniu
uwzglgdniaj4rym nowe przepisy prawa'
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