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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/XL/2017 

  Rady Powiatu Skarżyskiego 

       z dnia 7 grudnia 2017 r. 

 

 

 

STATUT 

Obwodu Lecznictwa Kolejowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej 

w Skarżysku – Kamiennej 

 

Rozdział 1. 

Nazwa i siedziba 

§ 1. 

1. Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Skarżysku - Kamiennej, zwany dalej „Obwodem” jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej. 

2. Siedzibą Obwodu jest miasto Skarżysko-Kamienna. 

3. Adres Obwodu: ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

4. Obszarem działania Obwodu jest obszar całego kraju. 

5. Obwód stanowi jeden zakład leczniczy, wykonujący działalność leczniczą w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

§ 2. 

Podmiotem tworzącym Obwód jest Powiat Skarżyski. 

§ 3. 

Obwód posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem 

0000097706 i do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego 

przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 0000014644.  

§ 4. 

Obwód działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 

1638 z późn. zm.); 
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2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 882); 

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 

1870 z późn. zm.); 

6) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1047 z 

późn. zm.); 

7) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. 

j. Dz. U z 2017 r. poz.1318 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań 

jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U z 2012 r. poz.739); 

9) Statutu Obwodu; 

10) Innych obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Obwodu 

 

 § 5. 

1. Celem Obwodu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań 

medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracującymi i promocja zdrowia. 

2. Do zadań Obwodu należy w szczególności udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych, obejmujących: 

1) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

2) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, 

3) rehabilitację leczniczą, 

4) opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, 

5) badania diagnostyczne, 

6) medycynę pracy, 
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7) programy zdrowotne. 

3. 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 do tych świadczeń, na podstawie 

odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością 

lub na podstawie umów cywilnoprawnych. 

2. Obwód udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są 

uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz innych podmiotów. 

3. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizację procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat wraz z wysokością tych opłat, 

określa Regulamin Organizacyjny Obwodu ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany 

przez Radę Społeczną. 

4. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie. 

5. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez personel lekarski, pielęgniarki i inny, 

posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odrębnymi przepisami. 

Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna Obwodu 

§ 7. 

1. W skład Obwodu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Skarżysku – Kamiennej; 
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2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Skarżysku – Kamiennej; 

3) Pracownie diagnostyczne w Skarżysku – Kamiennej; 

2. W skład Rejonowo – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wchodzą następujące 

komórki: 

1) Poradnie (gabinety) lekarzy POZ; 

2) Poradnia dla dzieci; 

3) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej; 

4) Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo – rodzinnej; 

5) Gabinet zabiegowy; 

6) Punkt szczepień; 

7) Poradnia chirurgii ogólnej; 

8) Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej; 

9) Poradnia chorób płuc i gruźlicy; 

10) Poradnia neurologiczna; 

11) Poradnia okulistyczna; 

12) Poradnia ginekologiczno – położnicza; 

13) Poradnia dermatologiczna; 

14) Poradnia otolaryngologiczna; 

15) Poradnia alergologiczna; 

16) Poradnia urologiczna; 

17) Poradnia medycyny pracy; 

18) Poradnia zdrowia psychicznego; 

19) Poradnia leczenia uzależnień; 

20) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii ogólnej; 

21) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej; 

22) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej; 

23) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej; 

24) 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. 
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4. W skład Pracowni Diagnostycznych wchodzą następujące komórki: 

1) Pracownia diagnostyki obrazowej; 

2) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej; 

3) Pracownia cytodiagnostyki; 

4) Pracownia EEG; 

5) Pracownia EKG; 

6) Pracownia spirometrii; 

7) Pracownia audiometrii. 

§ 8. 

1. Na administrację Obwodu składa się: 

1) Dyrektor Obwodu; 

2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa; 

3) Główny księgowy; 

4) Kierownik Przychodni; 

5) Przełożona pielęgniarek; 

6) Radca prawny; 

7) Pełnomocnik ds. SZJ; 

8) Stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych; 

9) Dział Ekonomiczno – Techniczny; 

10) Stanowisko ds. dokumentacji i statystyki medycznej; 

11) Stanowisko ds. bhp. 

2. Jednostkami i niektórymi komórkami organizacyjnymi Obwodu kierują kierownicy. 

3. Wprowadza się schemat organizacyjny Obwodu stanowiący zał. nr 1 do statutu. 

Rozdział 4. 

Organy Obwodu 

§ 9. 

Organami Obwodu są: 

1) Kierownik Obwodu, zwany dalej Dyrektorem; 

2) Rada Społeczna; 

 

§ 10. 

1. Dyrektor kieruje działalnością Obwodu i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa; 
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2) głównego księgowego; 

3) przełożonej pielęgniarek; 

4) kierowników jednostek i niektórych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych 

bezpośrednio w zakresie swoich kompetencji. 

3. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, 

umowy o pracę lub zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

4. Dyrektor Obwodu jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych. 

5. 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. 

6. 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. 

 

§ 11. 

W Obwodzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym 

podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Obwodu.  

§ 12. 

1. Radę Społeczną Obwodu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada 

Powiatu Skarżyskiego. 

2. Kadencja Rady Społecznej Obwodu rozpoczyna się z chwilą jej powołania i upływa  

z dniem zakończenia kadencji Rady Powiatu Skarżyskiego, która ją powołała. 

3. Rada Społeczna działa do dnia powołania nowej Rady. 

4. Całokształtem Rady Społecznej kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz jej przewodniczący. 

§ 13. 

1. W skład Rady Społecznej Obwodu wchodzi 7 osób, w tym: 

1) przewodniczący – Starosta Skarżyski lub osoba przez niego wyznaczona 

2) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, 

3) 5 członków wybranych przez Radę Powiatu Skarżyskiego. 

2. Rada Społeczna działa na podstawie Regulaminu Rady Społecznej, uchwalonego przez 

Radę i zatwierdzonego przez Radę Powiatu Skarżyskiego. 
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§ 14. 

1. Rada Powiatu Skarżyskiego na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przyjęty 

przez Radę Społeczną może odwołać przed upływem kadencji, członka Rady który nie 

wypełnia swoich obowiązków. 

2. Przed upływem kadencji, po uzyskaniu stosownej informacji, Rada Powiatu odwołuje 

członków Rady Społecznej w przypadku: 

1)  pisemnej rezygnacji; 

2) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej; 

3) podjęcia współpracy lub pracy w Obwodzie lub w podmiocie konkurencyjnym dla 

Obwodu; 

4) podejmowania działań na szkodę Obwodu; 

5) stanu zdrowia uniemożliwiającego wypełnienie roli członka Rady Społecznej; 

6) śmierci; 

7) wniosku podmiotu desygnującego daną osobę o jej odwołanie. 

§ 15. 

Uzupełnienie składu Rady Społecznej w przypadku jego zmniejszenia przed upływem 

kadencji, następuje w trybie i na zasadach określonych dla powołania Rady Społecznej 

 

§ 16. 

 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) Przedstawienie Powiatowi Skarżyskiemu wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  

i sprzętu medycznego; 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności; 

c) przyznawania Dyrektorowi nagród; 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem; 

2) Przedstawianie Dyrektorowi Obwodu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego w tym inwestycyjnego; 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 

c) kredytów bankowych lub dotacji; 

d) podziału zysku; 
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e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  

i sprzętu medycznego; 

f) regulaminu organizacyjnego. 

3) Dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  

z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4) Opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawie całkowitego lub czasowego zaprzestania 

działalności leczniczej. 

5) Uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie 

Powiatu Skarżyskiego. 

6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Obwodu. 

Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

 

§ 17. 

1. Obwód prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów 

koszty działalności i reguluje zobowiązania. 

2. Podstawą gospodarki Obwodu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora  

i zaopiniowany przez Radę Społeczną. 

3. Obwód może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod 

warunkiem, że nie jest ona uciążliwa dla pacjenta lub dla przebiegu jego leczenia,  

w szczególności może ona polegać na: 

1) dzierżawie pomieszczeń, 

2) odpłatnym udostępnianiu gruntu. 

4. Obwód gospodaruje posiadanym mieniem oraz posiadanymi środkami finansowymi. 

5. Zbycie aktywów trwałych Obwodu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. 

6. Wniesienie majątku Obwodu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do 

spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność 

leczniczą jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących 

inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego. 

§ 18. 

1. Obwód pokrywa we własnym zakresie stratę netto na zasadach określonych w ustawie  

z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 
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2. Obwód prowadzi ewidencję księgową na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości. 

3. Obwód sporządza sprawozdawczość przewidzianą obowiązującymi przepisami dla 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych. 

 

§ 19. 

1. Obwód może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 

3) z wydzielonej działalności innej niż lecznicza, o której mowa w § 17 ust. 3 statutu.  

4) z odsetek od lokat; 

5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 

7) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. W szczególności, głównym źródłem finansowania Obwodu są przychody z udzielania 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,  

o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

§ 20. 

Zasady i tryb działania systemu kontroli wewnętrznej Obwodu określają odrębne przepisy. 

§ 21. 

1. Nadzór nad działalnością Obwodu 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. 

§ 22. 

1. Statut nadaje Powiat Skarżyski i dokonuje w nim zmian. 

2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalania. 

§ 23. 

Statut Obwodu obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 
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