Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego
Nr ….....................

S TAT U T
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w SKARŻYSKU – KAMIENNEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.
Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, zwany dalej
„Obwodem” lub zamiennie „OLK SP ZOZ”, jest ambulatoryjnym podmiotem leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą funkcjonującym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112
poz. 654 z późniejszymi zmianami).
2.
Obwód prowadzi działalność jako jedno przedsiębiorstwo w rodzaju ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne.

§2
1. Podmiotem tworzącym Obwód jest Powiat Skarżyski, w imieniu którego działają Rada i Zarząd
Powiatu.
2. Siedziba Obwodu mieści się w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Sokolej 50.
3. Obszar działania obejmuje rejon powiatu skarżyskiego.
4.
Działalność Obwodu prowadzona jest w obiekcie Rejonowo – Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 jako ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne oraz działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza.
5.
Obwód posiada Księgę Rejestrową Wojewody Świętokrzyskiego nr 000000014644
oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000097706.

§3
Obwód działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654
z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późniejszymi
zmianami),
3) Ustawy z 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr
125 poz. 1317 z późniejszymi zmianami),
4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 nr 31 poz. 158),
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240
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z późniejszymi zmianami),
6) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152
poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
7) Niniejszego statutu,
8) Innych a niewymienionych przepisów prawa, w szczególności dotyczących działalności

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OBWODU

§4
1. Celem zasadniczym Obwodu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
obejmujących świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej, diagnostyki i promocji zdrowia.
2. Dodatkowym celem Obwodu jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
1)
świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy,
2)
świadczeniu usług diagnostycznych i innych świadczeń zdrowotnych,
3)
dzierżawie pomieszczeń,
4)
odpłatnym udostępnianiu dokumentacji medycznej,
5)
prowadzeniu działalności gospodarczej innej niż ww. nieuciążliwej dla pacjenta lub przebiegu
leczenia a wynikającej z bieżącej działalności zakładu.

§5
1. Zadaniem Obwodu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
2) podstawowej opieki zdrowotnej,
3) rehabilitacji leczniczej,
4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
5) diagnostyki medycznej,
6) medycyny pracy,
7) medycyny szkolnej,
8) programów zdrowotnych.
2. Obwód realizuje zadania poprzez:
1) udzielanie świadczeń profilaktyczno – leczniczych i ocenę potrzeb zdrowotnych pacjentów,
2) leczenie i udzielanie konsultacji specjalistycznych,
3) prowadzenie rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej oraz w miejscu pobytu pacjenta na terenie
gminy Skarżysko - Kamienna,
4) opiekę pielęgniarską środowiskowo – rodzinną oraz w zakresie położnej podstawowej opieki
zdrowotnej,
5) udzielanie świadczeń diagnostycznych,
6) w zakresie medycyny pracy – wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz
innych zadań zlecanych przez zakłady pracy lub wynikających z ustawy o służbie medycyny
pracy.

§6
1. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym
oraz innym osobom uprawnionym lub nieuprawnionym do tych świadczeń, na podstawie odrębnych
przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
2. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizację procesu udzielania świadczeń
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zdrowotnych w przypadku pobierania opłat wraz z wysokością tych opłat, określa Regulamin
Organizacyjny Obwodu ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
3. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie.
4. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez personel lekarski, pielęgniarki i inny, posiadający
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone innymi przepisami.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OBWODU

§7
1.
W skład Obwodu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Skarżysku – Kamiennej,
2)
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Skarżysku – Kamiennej,
3)
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skarżysku – Kamiennej,
4)
Pracownie Diagnostyczne w Skarżysku – Kamiennej.
2. W skład Rejonowo – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wchodzą następujące komórki:
1) Poradnie (gabinety) lekarzy POZ,
2) Poradnia pediatryczna,
3) Poradnia dla dzieci,
4) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
5) Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo – rodzinnej,
6) Gabinet zabiegowy,
7) Punkt szczepień,
8) Poradnia chirurgii ogólnej,
9) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
10) Poradnia chorób płuc i gruźlicy,
11) Poradnia neurologiczna,
12) Poradnia okulistyczna,
13) Poradnia okulistyczna dla dzieci,
14) Poradnia ginekologiczno – położnicza,
15) Poradnia dermatologiczna,
16) Poradnia otolaryngologiczna,
17) Poradnia alergologiczna,
18) Poradnia urologiczna,
19) Poradnia osteoporozy,
20) Poradnia gastroenterologiczna,
21) Poradnia endokrynologiczna,
22) Poradnia diabetologiczna,
23) Poradnia ortopedyczna,
24) Poradnia wad postawy,
25) Poradnia pulmonologiczna,
26) Poradnia reumatologiczna,
27) Poradnia hematologiczna,
28) Poradnia kardiologiczna,
29) Poradnia medycyny pracy,
30) Poradnia zdrowia psychicznego,
31) Poradnia psychoterapii,
32) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii ogólnej,
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33) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej,
34) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ginekologiczno – położniczej,
35) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej,
36) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni urologicznej.
3. W skład Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wchodzą następujące komórki:
1) Poradnia rehabilitacyjna,
2) Pracownia fizjoterapii,
3) Pracownia fizykoterapii,
4) Pracownia kinezyterapii,
5) Pracownia balneoterapii.
4. W skład Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą następujące
komórki:
1) Poradnia leczenia uzależnień,
2) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
3) Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
4) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu.
5. W skład Pracowni Diagnostycznych wchodzą następujące komórki:
1) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
2) Pracownia diagnostyki obrazowej,
3) Pracownia EEG,
4) Pracownia spirometrii,
5) Pracownia audiometrii,
6) Pracownia EKG,
7) Pracownia endoskopowa,
8) Pracownia densytometryczna,
9) Pracownia cytodiagnostyczna.

§8
1. Na administrację Obwodu składa się:
1) Dyrektor Obwodu,
2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa,
3) Główny księgowy,
4) Przełożona pielęgniarek przychodni,
5) Radca prawny,
6) Dział Kadrowo – Finansowy,
7) Dział Ekonomiczno – Techniczny,
8) Stanowiska ds. dokumentacji i statystyki medycznej,
9) Stanowisko ds. bhp i ppoż.
1. Jednostkami i niektórymi komórkami organizacyjnymi Obwodu kierują kierownicy.

§9
Wprowadza się schemat organizacyjny Obwodu stanowiący załącznik nr 1 do statutu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY OBWODU
§ 10
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1. Organami Obwodu są:
1) Kierownik Obwodu, zwany dalej Dyrektorem.
2) Rada Społeczna.

§ 11
1. Dyrektor kieruje działalnością Obwodu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
2)
głównego księgowego,
3)
przełożonej pielęgniarek,
4) kierowników jednostek i niektórych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio
w zakresie swoich kompetencji.
1. Podmiot tworzący nawiązuje z dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy
o pracę lub zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
2. Dyrektor Obwodu jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych.
3. Dyrektor Obwodu, kierując pracą Obwodu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności, w
tym za wyniki ekonomiczno – finansowe, a także za podejmowane przez siebie decyzje wynikające z
pełnionej funkcji,
4. Dyrektor ustala zastępstwo w czasie swojej nieobecności. W sprawach medycznych oraz
w przypadku konieczności reprezentowania Obwodu na zewnątrz, dyrektor upoważnia na piśmie do
tych czynności zastępcę ds. lecznictwa lub kierownika przychodni. W sprawach administracyjnych
dyrektora zastępuje kierownik Działu Ekonomiczno – Technicznego lub Główny Księgowy lub inna
wyznaczona osoba.

§ 12
W Obwodzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniotwórczym Powiatu
Skarżyskiego i doradczym dyrektora Obwodu w zakresie zadań określonych ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).

§ 13
1. Radę Społeczną Obwodu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada
Powiatu Skarżyskiego.
2. Kadencja Rady Społecznej Obwodu trwa 4 lata.
3. Całokształtem Rady Społecznej kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz jej przewodniczący.

§ 14
1. W skład Rady Społecznej Obwodu wchodzi 10 osób, w tym:
1) przewodniczący - Starosta Skarżyski lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
3) 8 członków wybranych przez Radę Powiatu Skarżyskiego.
2. Rada Społeczna działa na podstawie Regulaminu Rady Społecznej, uchwalonego przez siebie
i zatwierdzonego przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

§ 15
Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
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3)
4)
5)
6)

podjęcia współpracy lub pracy w podmiocie konkurencyjnym dla Obwodu,
podejmowania działań na szkodę Obwodu,
stanu zdrowia uniemożliwiającego wypełnianie roli członka Rady Społecznej,
śmierci.

§ 16
Uzupełnienie składu Rady Społecznej w przypadku jego zmniejszenia przed upływem kadencji,
następuje w trybie i na zasadach określonych dla powołania Rady Społecznej.

§ 17
Do zadań Rady Społecznej należy:
1. Przedstawianie Powiatowi Skarżyskiemu wniosków i opinii w sprawach:
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
3) przyznawania dyrektorowi nagród,
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem,
1. Przedstawianie dyrektorowi Obwodu wniosków i opinii w sprawach:
1) planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
3) kredytów bankowych lub dotacji,
4) podziału zysku,
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
6) regulaminu organizacyjnego.
1. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem
spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
2. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu
Skarżyskiego.
4. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 18
1. Obwód prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).
2. Obwód gospodaruje posiadanym mieniem oraz posiadanymi środkami finansowymi.
3. Podstawą gospodarki Obwodu jest plan finansowy ustalany przez dyrektora i opiniowany przez
Radę Społeczną.

§ 19
1. Obwód pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
2. Obwód prowadzi ewidencję księgową na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994
roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami).
3. Obwód sporządza sprawozdawczość przewidzianą obowiązującymi przepisami dla samodzielnych
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publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 20
1. Obwód może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) z badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych wykonywanych dla celów medycyny
pracy,
3) z badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych na które pacjent nie posiada wymaganego skierowania,
4) z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych osobom nieubezpieczonym lub gdy
świadczenie nie przysługuje w ramach ubezpieczenia,
5) z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na które nie została zawarta umowa z dysponentem
środków publicznych lub niepublicznych,
6) z pozostałej działalności gospodarczej o której mowa w § 3.,
7) na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w tym na zakup
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji
tych zadań,
8) na remonty,
9) na inne konieczne inwestycje,
10) na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
PFRON-u i innych instytucji lub podmiotów,
11) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
12) ze zbycia aktywów trwałych, dzierżaw, najmu, użytkowania oraz użyczenia co w całości stanowi dochód Obwodu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej,
13) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
14) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego o którym mowa w art. 59 ust. 2 ww. ustawy
o działalności leczniczej,
15) z instytucji ubezpieczeniowych,
16) z udostępniania dokumentacji medycznej (kserokopie, zaświadczenia, wyciągi, odpisy itp.),
17) z usług świadczonych na rzecz innych podmiotów leczniczych.
2. W szczególności głównym źródłem finansowania Obwodu są przychody za udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami).

§ 21
Zasady i tryby działania sytemu kontroli wewnętrznej Obwodu określają odrębne przepisy.

§ 22
1. Nadzór nad Obwodem sprawuje podmiot tworzący w imieniu którego działają Zarząd
i Rada Powiatu Skarżyskiego w granicach swoich kompetencji.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Obwodu z przepisami prawa, statutem i
regulaminem organizacyjnym.

§ 23
1. Statut nadaje Powiat Skarżyski i dokonuje w nim zmian.
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2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.

§ 25
Statut Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej obowiązuje od dnia jego
nadania.
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