
UCHWAŁA NR XXXVI/242/17
RADY GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Rada Gminy Skołyszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 22.06.2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie oraz uchwała 
Nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skołyszyn

mgr Wiesław Hasiak
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STATUT

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie, Skołyszyn 232 zwany dalej
"Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§2
Zakład działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz.1638 z późn. zm,),

zwanej dalej „ustawą”.
2. Niniejszego Statutu.
3. Innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych.

§3
Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Skołyszyn.

§4
1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod firmą „Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie” i może używać skrótu „SP ZOZ w Skołyszynie”.
2. Zakład stanowi jeden zakład leczniczy w rozumieniu ustawy. Nazwa zakładu leczniczego „ZOZ

Skołyszyn”.
3. Siedziba Zakładu mieści się w Skołyszynie nr 232.

§5
1. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

prowadzonego przez właściwego wojewodę.
2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr 0000010487.
§6

Zakład prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina
Skołyszyn.

Rozdział II

Cele i zadania Zakładu

§5
Głównym zadaniem Zakładu jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.

§ 6

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/242/17

Rady Gminy Skołyszyn

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, należy:
1) organizowanie i sprawowanie podstawowej, specjalistycznej i stomatologicznej opieki

zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej (ambulatoryjnej i domowej), pielęgniarskiej opieki
długoterminowej w warunkach domowych;

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

§ 7
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład obejmuje w szczególności:

a) badania i porady lekarskie;
b) leczenie;
c) prowadzenie dokumentacji medycznej;
d) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;
e) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
f) leczenie stomatologiczne,
g) opiekę nad zdrowym dzieckiem;
h) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
i) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego;
j) rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych i domowych;
k) działania diagnostyczne;
l) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;
m) specjalistyczną opiekę zdrowotną;
n) prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów wykonujących

działalność leczniczą;
§ 8

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych
przepisów.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą
odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie
cywilnoprawnej.

3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych za całkowitą odpłatnością osobom
nieposiadającym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
wyłącznie na ich wniosek.

4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Kierownik Zakładu.

§ 9
Pacjentom przysługują prawa określone odrębnymi przepisami w szczególności w ustawie z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017r. poz.1318 z późn. zm.).

§ 10
1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny,

spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności,
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta
i z zasadami etyki zawodowej.

2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

Rozdział III

Struktura organizacyjna SP ZOZ w Skołyszynie

§11
1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Gminny Ośrodek w Skołyszynie
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Wiejski Ośrodek w Harklowej
Wiejski Ośrodek w Święcanach
Punkt lekarski w Bączalu Dolnym

§ 12
1. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne

do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych

świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób
kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy
o działalności leczniczej określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika Zakładu

§ 13
Pomieszczenia i urządzenia Zakładu muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym
i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych
i instalacyjnych.

Rozdział IV

Zarządzanie Zakładem

§ 14
Organami Zakładu są:
1. Kierownik
2. Rada Społeczna.

§ 15
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

§ 16
Stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący.

§ 17
1. Kierownik jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu

Pracy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Zakładu ustala Kierownik.

§ 18
Kierownik jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez
osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi
przepisami.

§ 19
Podczas nieobecności Kierownika Zakładu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.

§ 20
W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu
tworzącego oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

§ 21
1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa

regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
3. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata.
5. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Zakładu.
6. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku

nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 22
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Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 23
W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik, mogą w nich uczestniczyć także
przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne
zaproszone osoby.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 24
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności

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

i reguluje zobowiązania.
3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika .
4. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem.
5. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości .
6. Zakład decyduje o podziale zysku.
7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez Zakład reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia

2011r. o działalności leczniczej.
§ 25

1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność leczniczą, nieuciążliwą dla pacjenta
i przebiegu leczenia, polegającą na:
1) najmie i dzierżawie urządzeń i sprzętu,
2) sterylizacji sprzętu,
3) sprzątaniu,
4) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej,
5) prowadzeniu działalności handlowo-usługowej

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji
zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń,
zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.

3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności
leczniczej, w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
1) wykonywania za odpłatnością świadczeń zdrowotnych w przypadkach przewidzianych

przepisami prawa;
2) wykonywania za odpłatnością badań diagnostycznych
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu.

4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na działalność statutową
Zakładu.

§ 26
Zakład uprawniony jest do zawierania umów dzierżawy, użytkowania i użyczenia , urządzeń oraz
sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne użytkowanie w celu świadczenia usług w ramach
NFZ innym podmiotom, a także do przeprowadzania badań diagnostycznych, akcji profilaktycznych
za zgodą podmiotu tworzącego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§27
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie:
1. Postanowienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o której mowa w § 2
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oraz przepisy wydane na jej podstawie.
2. Przepisy Kodeksu Pracy.
3. Inne przepisy powszechnie obowiązujące w działalności samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej.
§28

Statut wchodzi w życie z dniem wejścia uchwały Rady Gminy Skołyszyn w sprawie nadania statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn

mgr Wiesław Hasiak
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