projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), po konsultacjach,
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196,
poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno Opiekuńczemu w Jaworznie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Z dniem wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 4, traci moc uchwała Nr XX/249/2012 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie
(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 6528).
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2017 r.
STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W JAWORZNIE
Rozdział 1.
Nazwa, siedziba, cele i zadania
§1
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jaworznie zwany dalej „Zakładem" jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
§2
1. Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Jaworznie.
2. Siedziba Zakładu mieści się w Jaworznie, przy ul. Zawiszy Czarnego 4.
3. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§3
1. Obszarem działania Zakładu jest teren administracyjny miasta Jaworzna.
2. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym poza obszarem, o którym
mowa w ust. 1.
§4
Celem Zakładu jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących
swym zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów nie wymagających hospitalizacji oraz
zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia
odpowiednich do stanu zdrowia.
§5
1. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń
niepełnosprawności,

zdrowotnych

pacjentom

posiadającym

orzeczenie

o stopniu

2) prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin,
3) udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym na podstawie umów
cywilnoprawnych zawieranych z pacjentami lub jednostkami organizacyjnymi działającymi na ich
rzecz,
4) przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
5) realizowanie zadań w ramach programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
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2. W razie potrzeby Zakład może podejmować inne, niż wyżej opisane zadania, stosownie do
posiadanych zasobów kadrowych i technicznych.
Rozdział 2.
Zarządzanie Zakładem
§6
Organami Zakładu są:
1) Dyrektor Zakładu,
2) Rada Społeczna.
§7
1. Z Dyrektorem Zakładu w imieniu podmiotu, który utworzył Zakład, Prezydent Miasta Jaworzna
nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
2. Dyrektor kieruje i zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz oraz pełni funkcję zwierzchnika
służbowego i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
1) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych Zakładu, z zastrzeżeniem czynności
należących do kompetencji organów nadzorczych,
2) organizowanie pracy podległego personelu,
3) dokonywanie ocen działalności Zakładu i zapoznanie z tymi ocenami Rady Społecznej
i Prezydenta Miasta Jaworzna,
4) ustalanie przepisów wewnętrznych, wydawanie zarządzeń, poleceń i instrukcji.
4. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, w tym za całokształt działalności finansowej ponosi
Dyrektor Zakładu.
5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Głównego Księgowego oraz Pielęgniarki Koordynującej.
6. Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Główny Księgowy.
§8
1. Radę Społeczną Zakładu w liczbie 5 osób powołuje i odwołuje Rada Miejska w Jaworznie na
wniosek Prezydenta.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Prezydent Miasta Jaworzna lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Jaworznie w liczbie 3 osób.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

Id: 738FF754-7FBC-4564-BE63-9ACECC4D7850. Projekt

Strona 2

5. Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Rada Miejska w Jaworznie odwołuje jej członka
w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji,
2) wniosku podmiotu, na podstawie którego został powołany,
3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby
trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
6. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej lub jego śmierci przed upływem kadencji, Rada
Miejska w Jaworznie powołuje nowego członka.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało
mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia rezygnacji, odwołania albo śmierci jej członka.
§9
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Jaworznie wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) przekształcenia, likwidacji, rozszerzenia lub ograniczenia działalności Zakładu,
c) przyznawania nagród Dyrektorowi Zakładu,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego,
3) uchwalenie regulaminu swojej działalności i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej
w Jaworznie,
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze
świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
5) opiniowanie wniosku Dyrektora Zakładu w sprawie czasowego zaprzestania działalności
leczniczej.
§ 10
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej
w Jaworznie, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
Rozdział 3.
Struktura Organizacyjna Zakładu
§ 11
1. Zakład dysponuje 56 łóżkami.
2. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
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1) zakład leczniczy o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, zajmujący się udzielaniem
świadczeń zdrowotnych o charakterze całodobowej stacjonarnej opieki, innej niż szpitalna,
w skład którego wchodzą komórki organizacyjne działalności podstawowej,
2) komórki organizacyjne działalności pomocniczej zapewniające obsługę administracyjną,
ekonomiczną oraz techniczną,
3. Organizację wewnętrzną
w ust. 2 pkt 1 tworzą:

działalności podstawowej zakładu leczniczego, o którym mowa

1) Dział Opieki Długoterminowej,
2) Dział Rehabilitacji,
3) Dział Farmacji Szpitalnej.
4. Organizację wewnętrzną działalności pomocniczej Zakładu tworzą:
1) Dział Administracji,
2) Dział Techniczny,
3) Dział Żywienia.
5. Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu leczniczego utworzoną przez komórki organizacyjne
działalności podstawowej związane z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i zakres udzielanych
przez nie świadczeń oraz organizację i zadania komórek organizacyjnych działalności pomocniczej,
a także sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zasady
organizacji pracy Zakładu określa „Regulamin Organizacyjny Zakładu".
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 12
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość w oparciu o zasady i przepisy
określone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, przyjętego przez
Dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
§ 13
Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej udzielanej na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej, w szczególności na zlecenie:
a) podmiotu tworzącego,
b) Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym,
c) innych organizatorów opieki zdrowotnej na terenie kraju,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych podmiotów leczniczych,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
2) z wydzielonej działalności innej niż lecznicza,
3) z odsetek od lokat,
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4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
5) ze środków publicznych przeznaczonych na:
a) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych
i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych
inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inwestycje, inne niż wymienione w lit. a, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne,
e) inne zadania i cele wskazane w ustawie o działalności leczniczej,
6) na pokrycie straty netto.
§ 14
1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zakładu jest Rada Miejska w Jaworznie.
2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miejska w Jaworznie.
Rozdział 5.
Majątek Zakładu
§ 15
1. Wartość majątku Zakładu tworzą:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz Zakładu.
2. Fundusz założycielski określa Rada Miejska w Jaworznie i stanowi on równowartość wydzielonej
Zakładowi części mienia Gminy Miasta Jaworzna, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.
3. Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu
odbywa się według zasad określonych przez Radę Miejską w Jaworznie.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 16
W Zakładzie mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 17
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jaworznie jest podmiotem leczniczym działającym
w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.). Celem Zakładu jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych, obejmujących swym zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów
nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 przedmiotowej ustawy podmiot tworzący nadaje statut samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
Znowelizowana ustawa wprowadziła m. in. zmiany terminologiczne, tj. zastąpienie określenia
„przedsiębiorstwo", określeniem „zakład leczniczy” oraz ujednolicenie terminologii polegającej na
zastąpieniu określenia „ujemny wynik finansowy” określeniem „strata netto", używanym w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zmieniono również definicję funduszu założycielskiego
SP ZOZ.
Ponadto w Statucie SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie wprowadzone
zostały zmiany o charakterze porządkowym.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu dostosowania
zapisów Statutu do nowo obowiązujących przepisów.

Jaworzno, 29 września 2017 r.
Opracował – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzata Helbin – Więcek
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