Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzu Dolny

STATUT

Kazimierz Dolny 2001

Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kazimierzu Dolnym jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na wysokim,
profesjonalnym poziomie dla ogółu ludności zamieszkałej stale i czasowo na terenie jego działania lub
zgłaszającej się do jego placówek spoza tego obszaru.
§2
1. Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Rada Miejska
w Kazimierzu Dolnym
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym zostaje powołany na bazie
funkcjonującej obecnie Przychodni Zdrowia w Kazimierzu Dolnym.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym "SP ZOZ" zwany dalej
Zakładem działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z
późn. zm.)
b) uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr XXXIV/207/2001 z dnia 17 maja 2001r. w
sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu
Dolnym,
c) niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną, zatwierdzonego przez Radę Miejską w
Kazimierzu Dolnym.
§3
Siedzibą Zakładu jest nieruchomość przy ul. Lubelskiej 32/34 w Kazimierzu Dolnym.
§4
Zakład w wykonywaniu zadań statutowych może współpracować z innymi zakładami opieki
zdrowotnej i innymi podmiotami wykonującymi świadczenia zdrowotne

Rozdział 2
Obszar działania i zakres świadczeń zdrowotnych.
§5
Podstawowym obszarem działania Zakładu do udzielania pełnego zakresu świadczeń
zdrowotnych jest gmina Kazimierz Dolny
§6
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym udziela w pierwszej
kolejności świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
b) pomocy doraźnej,
c) usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.
2. W realizacji zadań wymienionych w pkt l. Zakład współdziała, w pierwszej kolejności ze swoim
organem założycielskim.

§7
1. SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym jest uprawniony do wykonywania świadczeń zdrowotnych w
szczególności związanych z:
a) badaniem i poradą lekarską,
b) leczeniem,
c) badaniem i terapią psychologiczną,
d) rehabilitacją leczniczą
e) opieką nad kobietą w czasie ciąży i połogu oraz noworodkiem,
f) opieką nad zdrowym dzieckiem,
g) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
h) pielęgnacją chorych,
i) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
j) opieką paliatywno-hospicyjną
k) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
l) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia
ochronne,
m) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,
n) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3. Zakład jest uprawniony do uczestnictwa w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu
medycznego i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
4. Zakład jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej.
5. Zakład jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją usług
pielęgnacyjno-opiekuńczych.
§8
Zakres świadczeń Zakładu wynika z postanowień Statutu, kontraktu zawartego z Kasą (Kasami)
Chorych na świadczenie usług medycznych i innych umów.
§9
Zakład prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§10
Zakład prowadzi działalność gospodarczą, o ile nie ogranicza to podstawowej działalności
statutowej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga każdorazowo zgody Rady Społecznej i zgody
organu założycielskiego.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna
§11
W skład Zakładu wchodzą:
1) Pion działalności podstawowej obejmujący:
a) poradnię ogólną,
b) poradnię dla dzieci,
c) gabinet zabiegowy,
d) punkt szczepień,
e) laboratorium analityczne lub punkt pobrań materiałów do badań,
f) gabinet fizykoterapii
g) pracownię diagnostyczną

2) Pion działalności specjalistycznej dostosowany do potrzeb mieszkańców objętych opieką
3) Pion administracyjno-gospodarczy, obejmujący obsługę gospodarczą,
§12
1. Zakładem kieruje dyrektor, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez dyrektora pracownik
Zakładu.
2. Dyrektora Zakładu zatrudnia Zarząd Miasta Kazimierz Dolany.
3. Dyrektor zatrudnia pracowników Zakładu
4. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie. Dyrektor
Zakładu jest przełożonym pracowników.

Rozdział 4
Zasady funkcjonowania Rady Społecznej
§13
1. Organem inicjującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania Zakładu oraz
doradczym dyrektora jest Rada Społeczna powołana przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym.
2. Rada Społeczna składa się z Przewodniczącego i 5 członków.
3. W skład Rady Społecznej wchodzą;
a) jako Przewodniczący: przewodniczący Zarządu Miasta. Kazimierz Dolny,
b) jako członkowie:
− przedstawiciel Wojewody,
− przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym w liczbie 4 osób.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa
regulamin Rady Społecznej.
6. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy dyrektor Zakładu. Na życzenie
zatrudnionego personelu Zakładu w posiedzeniu plenarnym może uczestniczyć jego przedstawiciel.
7. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
8. Od uchwały Rady Społecznej dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do organu
założycielskiego.

Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej
§14
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych w
ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.
2. Wartość majątku Zakładu określała:
a) fundusz założycielski
b) fundusz zakładu.
3. Fundusz założycielski Zakładu określa organ założycielski i stanowi go wartość majątku gminnego
wydzielonego zakładowi dla jego potrzeb. W skład majątku wchodzą środki trwałe w postaci
nieruchomości, urządzenia techniczne i wyposażenie.
4. Przekazanie majątku Zakładowi następuje w formie oddania w użyczenie.
5. Wydzierżawienie lub wynajęcie użyczonego majątku trwałego Zakładu może być dokonane przez
Zakład na warunkach określonych przez organ założycielski.
6. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§15
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Zakładu i
zaopiniowany przez Radę Społeczną,
§16
1. Zakład otrzymuje środki finansowe na świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie zawartego
kontraktu z Kasą (Kasami) Chorych.
2. Ponadto Zakład pozyskuje środki:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
b) instytucji ubezpieczeniowych,
c) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
d) innych zakładów opieki zdrowotnej,
e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
f) innych osób prawnych i fizycznych,
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z dotacji na inwestycje, kapitalne remonty, zakup sprzętu, aparatury i innych urządzeń
technicznych,
4) z prowadzonej działalności gospodarczej związanej z możliwością wykorzystania istniejącej
infrastruktury Zakładu.
5) z darowizn, zapisów, ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego oraz środków
finansowych przekazywanych przez fundacje.
§17
Zasady ustalania wysokości środków należnych za wykonywane świadczenia medyczne
określone w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym uregulowane będą w ramach kontraktu
z Kasą Chorych.
§18
Nadzór nad działalnością finansową Zakładu sprawuje organ założycielski oraz powołana przez
niego Rada Społeczna.
Dyrektor przedkłada Zarządowi Miasta Kazimierz Dolny informację o przebiegu wykonania
planu finansowego Zakładu za I półrocze w terminie do 31 lipca każdego roku. Roczne sprawozdanie
finansowe Zakład przedkłada organowi założycielskiemu do dnia 31 marca roku następnego.
§19
1. Gospodarka finansowa Zakładu w zakresie podstawowej działalności medycznej opiera się na
zasadach non-profit
2. Wypracowaną nadwyżkę finansową Zakład przeznacza na cele statutowe, w tym na odtworzenie
majątku oraz na rozwój.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§21
1. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę
Lubelskiego.
2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru sądowego właściwego dla siedziby
Zakładu.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych mniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane uchwałą Rady Społecznej po zatwierdzeniu przez organ
założycielski.
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