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Uchwala Nr XXI/134/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Kole.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej

§ l

(Dz.U z 2015r. poz. 618 ze zm.),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Kolskiego nadaje Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Kole, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchyla się dotychczas obowiązujące Uchwały:
Uchwałę Nr XXIII1103/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,
Uchwałę Nr XXVI/116/2012 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 października 2012 roku w
sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole,

- Uchwałę Nr XIII85/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 roku w
sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole,

Uchwałę Nr XIX/126/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr XIII1l03/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego
tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego i Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
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§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienni Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII134/2016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Przedłożony projekt Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole jest podstawowym dokumentem określającym, m.in.: cele i zadania zakładu, jego orany,

strukturę organizacyjną, formę gospodarki finansowej, a także kompetencje i skład Rady

Społecznej.

Wprowadzenie kolejnych zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole w połączeniu z konieczną weryfikacją dotychczas podjętych uchwał rodzi

potrzebę nadania nowego Statutu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i w pełni

uzasadnione.



Załącznik nr ł do uchwały

Nr XXI /134/2016 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole, zwany dalej: "Zakładem"

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą,

pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i

regulującym swoje zobowiązania.

§2

Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący, którym jest Powiat Kolski.

§3

Zakład działa m.in. na podstawie:

l. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t: Dz.U z 2015r. poz. 618

ze zm.), zwanej w dalszej części Statutu "ustawą",

2. Ustawy Z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (j.t.: OZ.U. z 2015r. poz. 581 ze zm.),

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.: Dz.U. z 20 13r., poz. 330 ze zm.) ,

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t: Dz.U. z 2013r. poz.885 ze

zm.).

§4

Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: Koło 62-600, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



§5

l. Zasadniczy obszar działania Zakładu obejmuje teren Powiatu Kolskiego, w skład którego

wchodzą:

a) gmina miejska Koło,

b) miasto i gmina Dąbie,

c) miasto i gmina Kłodawa,

d) miasto i gmina Przedecz,

e) gmina Grzegorzew,

f) gmina Kościelec,

g) gmina Babiak,

h) gmina Chodów,

i) gmina Olszówka,

j) gmina Osiek Mały,

k) gmina Koło.

2. Zakład może obejmować też swoim działaniem:

a) ogół mieszkańców całego kraju,

b) cudzoziemców.

Rozdział II

Cele i zadania

§6

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w reprezentowanych

dziedzinach, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz

promocja i profilaktyka zdrowotna.

§7

l. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie ludności - objętej obszarem działania

określonym w §5 - świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej, ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej.



2. Do zadań Zakładu należy w szczególności udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

a) badanie iporada lekarska,

b) leczenie,

c) rehabilitacja lecznicza,

d) opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem oraz nad noworodkiem,

e) badania diagnostyczne,

t) pielęgnacja chorych,

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

h) udzielanie pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia,

i) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów bądź

zadań zleconych,

j) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.

§8

Zakład 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.

§9

Zakład może prowadzić działalność pozamedyczną w zakresie:

a. udostępniania pomieszczeń prosektorium,

b. usług sterylizacji,

c. najmu dzierżawy ruchomości i nieruchomości.

§ 10

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) hospitalizacji osób wymagających całodobowych świadczeń zdrowotnych w

dziedzinach: choroby wewnętrzne, choroby wewnętrzne z pododdziałem



diabetologii, chirurgia z pododdziałem urologii, pediatria, położnictwo

ginekologia, neonatologia, geriatria,

b) porad specjalistycznych w dziedzinach: chirurgia ogólna, urologia, położnictwo i

ginekologia, kardiologia,

c) ratownictwa medycznego w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub

nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,

d) podstawowej opieki zdrowotnej,

e) transportu sanitarnego.

§11

W wykonywaniu zadań statutowych Zakład współdziała z:

a) innymi podmiotami leczniczymi,

b) organami inspekcji sanitarnej,

c) Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

d) samorządami terytorialnymi,

e) samorządami zawodów medycznych i związkami zawodowymi działającymi na

terenie Zakładu.

Rozdział III

Zarządzanie Zakładem

§ 12

Organami Zakładu są:

l. Dyrektor,

2. Rada Społeczna.

§ 13

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, jest przełożonym pracowników

Zakładu oraz posiada prawo do reprezentowania i zaciągania zobowiązań zarówno w prawnych

stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych Zakładu.



§ 14

l. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

a) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

b) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych,

c) Głównego Księgowego,

d) Przełożonej Pielęgniarek,

e) Ordynatorów/Kierowników Oddziałów,

f) Kierowników i Koordynatorów komórek organizacyjnych,

g) osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi, koordynuje i

nadzoruje działalność medyczną komórek organizacyjnych w zakresie należącym do jego

obowiązków i uprawnień oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności tych komórek.

3. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych podlega bezpośrednio

Dyrektorowi, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie Zakładu pod względem administracyjno-

gospodarczym.

4. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i jest odpowiedzialny za

wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Zakładu i rachunkowości

określonych odrębnymi przepisami.

5. Przełożona Pielęgniarek podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę średniego i niższego personelu

medycznego przy pomocy:

a) Pielęgniarek Oddziałowych,

b) Położnych Oddziałowych,

c) Koordynatorów.

6. Zakresy kompetencj i Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Przełożonej

Pielęgniarek, Ordynatorów/Kierowników Oddziałów, Kierowników i Koordynatorów działów,

osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy oraz wszystkich pozostałych



§ 15

pracowników zatrudnionych w Zakładzie określają zakresy czynności, stosownie do

zajmowanych stanowisk.

1. W razie nieobecności Dyrektora zastępują go według kolejności:

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, a pod jego nieobecność:

2. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Gospodarczych, a pod jego nieobecność:

3. Osoba upoważniona przez Dyrektora.

2. Dyrektor wyznacza na stałe osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 50.000,00 zł

wymaga łącznej reprezentacji dwóch osób wymienionych w ust. l oraz Głównego Księgowego

jeśli nie jest osobą wyznaczoną, zgodnie z ust. 2.

Rozdział IV

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym

doradczym dla Dyrektora.

opiniodawczym dla podmiotu tworzącego

§ 16

§ 17

Radę Społeczną Zakładu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot

tworzący.



§ 18

l.W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) jako przewodniczący - Starosta Powiatu Kolskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

b) jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody,

- przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Kolskiego - w liczbie określonej przez

podmiot tworzący nie przekraczającej 15 osób.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji

związkowych działających w Zakładzie.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym

przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

4. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6. Członkostwo w Radzie Społecznej ustaje przed upływem kadencji na skutek

następujących okoliczności:

a) śmierci członka,

b) prawomocnego orzeczenia sądowego w zakresie: pozbawienia praw publicznych,

utraty praw do pełnienia funkcji w organach i jednostkach państwowych i

samorządowych, zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk (bądź

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia

publicznego ),

c) podjęcia pracy w Zakładzie.

W przypadku zajścia powyższych okoliczności Rada Społeczna podejmuje uchwałę o odwołaniu.

§ 19

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.



§ 20

Rozdział V

Struktura organizacyjna

l. W Zakładzie działają dwa przedsiębiorstwa:

a) Szpital Powiatowy w Kole,

b) Ambulatorium Powiatowe w Kole.

2. W ramach przedsiębiorstwa Szpital Powiatowy w Kole istnieje następująca jednostka

organizacyjna:

a) Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej,

3. W ramach przedsiębiorstwa Ambulatorium Powiatowe w Kole istnieją następujące

jednostki organizacyjne:

a) Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne,

b) Poradnie Specjalistyczne,

c) Podstawowa Opieka Zdrowotna,

d) Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe.

§ 21

1.W ramach Zakładu funkcjonują następujące Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej:

a) Oddział Wewnętrzny l,

b) Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem Diabetologii,

c) Oddział Chirurgii z Pododdziałem Urologii,

d) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

e) Oddział Noworodkowy,

f) Oddział Dziecięcy,

g) Oddział Geriatryczny,

h) Izba Przyjęć,

i) Blok Operacyjny,

j) Sala Porodowa,



k) Dział Anestezjologii,

l) Apteka Szpitalna,

m) Prosektorium,

n) Sterylizatornia.

2. W ramach Pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego funkcjonują następujące komórki

organizacyjne:

a) Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S ",

b) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P nr l',

c) Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego i.P nr 2",

d) Zespół Transportu Sanitarnego.

3. W ramach Poradni Specjalistycznych funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

a. Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,

b. Poradnia Chirurgii Ogólnej,

c. Poradnia Kardiologiczna,

d. Poradnia Urologiczna,

e. Poradnia Medycyny Pracy,

f. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

g. Poradnia Laryngologiczna,

h. Gabinet Laryngologiczny Diagnostyczno-Zabiegowy,

l. Poradnia Reumatologiczna,

J. Poradnia Endokrynologiczna,

k. Poradnia Gastroenterologiczna,

I. Poradnia Żywieniowa.

4. W ramach jednostki Podstawowa Opieka Zdrowotna funkcjonują następujące komórki:

a) Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

c) Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotne,

d) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla dzieci i dorosłych,

e) Punkt szczepień.

5.W ramach jednostki Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe funkcjonują następujące komórki:

a) Pracownia Endoskopii,



b) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,

c) Pracownia USG,

d) Pracownia Tomografii Komputerowej,

e) Pracownia RTG.

6. Ponadto w strukturze Zakładu funkcjonują:

a) Dział Świadczeń Medycznych,

b) Dział Techniczno-Eksploatacyjny,

c) Dział Księgowości,

d) Dział Kadr i Płac,

e) Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

f) Sekcja Informatyczna,

g) Samodzielne stanowiska pracy:

- Przełożona Pielęgniarek,

- Pełnomocnik ds. Systemu Jakości,

- Psycholog,

- Radca Prawny,

- Stanowisko ds. BHP i p/poż.,

- Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego,

- Kapelan,

- Pielęgniarka Epidemiologiczna,

- Stanowisko ds. Inwentaryzacji i Gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną,

- Składnica Akt,

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

7. Przy Dyrektorze Zakładu działa Rada konsultacyjna składająca się z Ordynatorów,

Kierowników

i Koordynatorów komórek organizacyjnych. Rada konsultacyjna jest zespołem doradczym

Dyrektora i zwoływana jest przez Dyrektora Zakładu.

8. Strukturę organizacyjną Zakładu w formie graficznej przedstawia Załącznik nr 1 do

niniejszego statutu.



§ 22

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 23

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

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

b) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, a w

szczególności:

- najmu, dzierżawy nieruchomości i ruchomości we wszystkich możliwych formach,

- sprzedaży usług z zakresu działalności pomocniczej lub pozostałej Zakładu,

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

zagranicznego,

d) na cele określone w przepisach ustawy o działalności leczniczej,

e) na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami,

f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy Zakładu, przekazane przez

podmiot tworzący.

§ 24

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 25

1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania,

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy

dotyczące podmiotów leczniczych.
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