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OBWIESZCZENIE
RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM
z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania
Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1523 ze zm., ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/132/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania
statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2012 r. w sprawie
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim,
Uchwałą Nr XXVI/251/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Uchwałą Nr XXIX/261/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Uchwałą Nr XXXV/308/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Uchwałą Nr XXI/181/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Uchwałą Nr XXXIV/305/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany statutuPublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Uchwałą Nr II /11/ 2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Książu Wielkim

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr XV/132/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2012 r.poz.2810), który stanowi:
„§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.

2) § 3 uchwały Nr XVIII/160/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2012 r. poz.5418) , który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.
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3) § 3 uchwały Nr XXVI/251/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r.
poz.6027), który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.
4) § 3 uchwały Nr XXIXI/261/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r. poz. 7646), który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.

5) § 3 uchwały Nr XXXV/308/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r.poz.3561) który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.

6) § 3 uchwały Nr XXI/181/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017 r.poz.1314), który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego”.

7) § 3 uchwały Nr XXXIV/305/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim( Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r.poz.6286), który stanowi:
„§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego”.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma
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Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy w Książu Wielkim
z dnia 14 grudnia 2018 r.
Statut
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielki zwany dalej Zakładem, jest podmiotem
2.
3.
4.
5.
6.
7.

leczniczym nie będącym przedsiębiorcom, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Firma podmiotu leczniczego brzmi: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim.
Zakład może używać nazwy skróconej: PZOZ w Książu Wielkim.
PZOZ w Książu Wielkim udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym o nazwie
”Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim Lecznictwo Ambulatoryjne„.
Siedzibą PZOZ jest miejscowość : Książ Wielki, ul. Warszawska 17A, kod 32-210.
Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Książ Wielki.
Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem
udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Książ Wielki. Zakład może świadczyć usługi
medyczne pacjentom z innych krajów, na zasadach komercyjnych lub innych określonych
odrębnymi przepisami.
§2

1. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego
przez Wojewodę Małopolskiego w księdze rejestrowej pod numerem 000000006278.

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057296.
§3
Podstawą działalności Zakładu jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz niniejszy Statut.
§4

1. Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia
ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej
i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie
zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.
2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
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§5
1. Zadaniem Zakładu jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań
medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności związanych z:

1) podstawową opieką zdrowotną;
2) ambulatoryjną opieką specjalistyczną;
3) leczeniem stomatologicznym;
4) badaniem i poradą lekarską;
5) leczeniem i pielęgnacją chorych;
6) rehabilitacją leczniczą;
7) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem;
8) opieką nad dzieckiem zdrowym;
9) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
10) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
11) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz
szczepienia ochronne.
2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Zakład obejmuje ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne, tj.:
1) podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych lub
domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach
medycyny w jakich działają komórki organizacyjne Zakładu wymienione w załączniku nr 1
a w szczególności: poradni lekarza POZ, dziecięcej, okulistyki, ginekologii i położnictwa,
reumatologii, rehabilitacji, stomatologii.
2) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego;
3) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej;

3. 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.
4. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust.3 ustala
Kierownik. Przy ustalaniu wysokości opłaty, o której mowa w ust.3, Kierownik uwzględnia
rzeczywiste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego.
§6

1. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą inną niż działalność
lecznicza pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zakładu,
z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze środków
pochodzących z umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
§7
Przy wykonywaniu zadań Zakład współpracuje:

1. z innymi zakładami opieki zdrowotnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–5–

Poz. 9016

2. z placówkami naukowo-badawczymi,
3. z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
4. z państwową inspekcją sanitarną, organami nadzoru farmaceutycznego i innymi państwowymi
jednostkami organizacyjnymi,

5. ze związkami i samorządami zawodowymi, 6. z jednostkami samorządów terytorialnych.
Rozdział II
Zarządzanie Zakładem
§8

1. Organem zarządzającym i kierującym pracą Zakładu oraz odpowiedzialnym za jego działalność jest
Kierownik.

2. Wójt Gminy nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo
zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz.
4. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu oraz sprawuje wobec nich czynności z zakresu prawa
pracy.
§9
Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym ustawą sprawują właściwe organy Gminy
w Książu Wielkim.
§ 10
Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu określa załącznik do niniejszego Statutu.
Rozdział III
Rada Społeczna
§ 11

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem
2.
3.
4.
5.

doradczym Kierownika.
Podmiot tworzący powołuje i odwołuje Radę Społeczną Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz
zwołuje jej pierwsze posiedzenie.
Członkiem rady społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
Sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin
uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
Od uchwały rady społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.
§ 12

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu 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 kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
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2) przedstawianie kierownikowi 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) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach i statucie.
§ 13
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, jej tryb pracy i podejmowania uchwał określa
Regulamin Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
§ 14

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz przedstawiciele organizacji
związkowych.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
§ 15
W skład Rady Społecznej wchodzi 9 członków , tj.:
1) jako przewodniczący: Wójt Gminy Książ Wielki lub osoba przez niego wyznaczona
2) jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
- przedstawiciele wybrani przez Gminę- w liczbie 7 osób,
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.
3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa,
2) wniosku podmiotu delegującego daną osobę,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach.
1.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 16
Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych obowiązujących
go przepisów prawnych.
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§ 17

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje
zobowiązania.
2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.
§ 18

1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. Nr 395 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.
Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi
opieki zdrowotnej części mienia Gminy Książ Wielki.
Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zysk netto;
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania
tych aktywów;
3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa
w art. 59 ust. 2 pkt 1.
Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto;
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania
tych aktywów.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego przez Kierownika,
zaopiniowanego przez Radę Społeczną.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zakładu.
2. Zmiany w statucie mogą być nadane uchwałą Rady Gminy Książ Wielki.
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Załącznik
do Statutu
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Książu Wielkim
W skład Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim wchodzą następujące jednostki i komórki
organizacyjne:

1. Jednostka organizacyjna: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim,
2. Komórki organizacyjne:
1) Poradnia Lekarza POZ w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
2) Poradnia Dziecięca w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
3) Poradnia Stomatologiczna w Książu Wielkim, , ul. Warszawska 17A ,
4) Poradnia Ginekologiczno - Położnicza w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
5) Poradnia Reumatologiczna w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
6) Poradnia Okulistyczna w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
7) Poradnia Kardiologiczna Książu Wielkim, ul. Warszawska 17 A,
8) Poradnia Diabetologiczna w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
9) Gabinet Medycyny Szkolnej w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
10) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
11) Gabinet Fizykoterapii w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
12) Gabinet Zabiegowy w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17A ,
13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej w Książu Wielkim, ul. Warszawska
17A

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej w Książu Wielkim,
ul. Warszawska 17A

15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Książu Wielkim,
ul. Warszawska 17A
16) Dział (Pracownia) Fizjoterapii w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17 A,
17) Poradnia Alergologiczna w Książu Wielki, ul. Warszawska 17 A,
18) Poradnia Urologiczna w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17 A,
19) Poradnia Neurologiczna w Książu Wielkim, ul. Warszawska 17 A,
20) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Alergologicznej w Książu Wielkim,
ul. Warszawska 17 A,
21) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Urologicznej w Książu Wielkim,
ul. Warszawska 17 A,
22) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Poradni Neurologicznej w Książu Wielkim,
ul. Warszawska 17 A,
23) Poradnia Rehabilitacyjna, 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17A
24) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17A
25) Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17A
26) Fizjoterapia domowa, 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17A

27)
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Huma

