załącznik do uchwały nr XXVI.201.2011
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT
Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” –
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a, zwany dalej
„Zespołem”, jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.
§ 2. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Miasto Zielona Góra.
§ 3. Siedzibą Zespołu jest miasto Zielona Góra, a obszar działania Zespołu jest nieograniczony.
§ 4. Zespół uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
oraz podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego
przez Wojewodę Lubuskiego.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu oraz rodzaj i zakres udzielanych świadczeń
§ 5. 1. Celem Zespołu jest działalność lecznicza oraz promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.
2. Do zadań Zespołu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku
rozwojowego w warunkach oddziału dziennego;
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie rehabilitacji oraz
w innych zakresach służących wspomaganiu procesu rehabilitacji;
3) podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych
działań wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady
wykonywania świadczeń zdrowotnych, w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki
medycznej oraz profilaktyk i promocji zdrowia;
4) współpraca z uczelniami i szkołami kształcącymi osoby przygotowujące się do wykonywania
zawodów medycznych oraz mających zastosowanie w opiece zdrowotnej i wykonujące ten zawód,
a także innymi podmiotami zainteresowanymi problematyką poprawy zdrowia ludności, profilaktyki
i rehabilitacji, w tym także dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
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§ 6. Zadania Zespołu określone w § 5 ust. 2 są realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej
dla Dzieci, Zakładzie Rehabilitacji oraz następujących poradniach specjalistycznych:
1) Poradni Ortopedycznej;
2) Poradni Neurologicznej dla Dzieci;
3) Poradni Psychologicznej;
4) Poradni Logopedycznej;
5) Poradni Wad Postawy.
§ 7. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny
oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
§ 8. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w wyodrębnionej formie w zakresie:
1) organizacji i prowadzenia szkoleń związanych z poprawą zdrowia ludności;
2) wynajmu pomieszczeń;
3) dzierżawy urządzeń;
4) świadczenia usług odnowy biologicznej;
5) świadczenia usług opieki dziennej nad dziećmi;
6) organizowania wypoczynku kolonijnego
- pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§ 9. Cele i zadania, o których mowa w § 5 ust. 2, Zespół realizuje na bazie posiadanych zasobów
kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez współdziałanie i współpracę z:
1) innymi zakładami pracy, w tym zakładami opieki zdrowotnej;
2) placówkami klinicznymi akademii medycznych i instytutami naukowo- badawczymi;
3) samorządami zawodów medycznych;
4) organizacjami społecznymi, charytatywnymi i kościelnymi;
5) instytucjami pomocy społecznej;
6) administracją rządową i samorządową;
7) innymi podmiotami gospodarczymi;
8) osobami fizycznymi.
§ 10. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół,
nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez
Dyrektora Zespołu i opiniowany przez Radę Społeczną Zespołu.
Rozdział 3
Organy i struktura organizacyjna Zespołu
§ 11. 1. Organami Zespołu są Dyrektor Zespołu oraz Rada Społeczna Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu niebędący lekarzem powołuje swego Zastępcę ds. Medycznych.
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3. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Zespołu, jak:
1) Pion Lecznictwa i Rehabilitacji;
2) Dział Administracji i Eksploatacji;
3) Dział Ekonomiczno – Finansowy;
4) stanowiska samodzielne.
4. Zadania, organizację i zakresy działania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy ustala
Dyrektor Zespołu.
5. Schemat organizacyjny Zespołu określa załącznik do niniejszego Statutu.
Rozdział 4
Zarządzanie Zespołem
§ 12. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi
odpowiedzialność prawną za zarządzanie Zespołem.
§ 13.1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu nawiązuje Prezydent Miasta Zielona Góra na podstawie
umowy o pracę, powołania lub na podstawie umowy cywilno -prawnej.
§ 14. Do zadań i kompetencji Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
1) bieżący nadzór nad realizacją statutowych zadań Zespołu;
2) ustalanie planu finansowego;
3) ustalanie regulaminu porządkowego Zespołu, określającego organizację i porządek procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem § 10 niniejszego Statutu;
4) zapewnienie dostępności informacji o prawach pacjenta, określonych przepisami i zabezpieczenie
ich przestrzegania;
5) ustalenie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym
w rozumieniu art. 45 ustawy o działalności leczniczej;
6) regulowanie,

w

drodze

zarządzeń,

pozostałych

spraw

związanych

z

wewnętrznym

funkcjonowaniem Zespołu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;
7) powoływanie, stosownie do istniejących potrzeb, zespołów i komitetów, jako kolegialnych ciał
pomocniczych lub opiniodawczych, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, zakres
zadań oraz tryb pracy;
8) upoważnianie osób, o których mowa w § 13 ust. 1, do występowania w jego imieniu w określonych
sprawach;
9) dokonywanie rocznej oceny działalności Zespołu i przedstawianie tej oceny najpóźniej do końca
kwietnia następnego roku kalendarzowego Radzie Społecznej Zespołu, Prezydentowi Miasta oraz
Radzie Miasta Zielona Góra;
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10) zapewnienie należytego funkcjonowania Zespołu poprzez:
a) dbałość

o

zapewnienie

warunków

organizacyjnych

i

technicznych

do

sprawnego

funkcjonowania,
b) dbanie o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
§ 15. W razie nieobecności Dyrektora Zespołu z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn,
zastępuje go osoba uprawniona, zgodnie z § 14 pkt 8.
§ 16. Przy Zespole działa Rada Społeczna Zespołu, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym Rady Miasta , Prezydenta Miasta oraz doradczym Dyrektora Zespołu.
§ 17. 1. Radę Społeczną Zespołu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada
Miasta Zielona Góra.
2. Radę Społeczną Zespołu tworzą:
1) przewodniczący –Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Lubuskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta Zielona Góra w liczbie przez nią określonej.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zespołu.
4. Kadencja Rady Społecznej Zespołu trwa cztery lata i upływa z dniem powołania nowej rady
społecznej.
5. Członek Rady Społecznej Zespołu może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji
w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) uzasadnionego wniosku podmiotu delegującego daną osobę;
3) długotrwałej choroby bądź niewykonywania zadań.
§ 18. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej Zespołu uczestniczą Dyrektor Zespołu oraz
przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole, o ile zostały utworzone.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz zaproszeni goście.
§ 19. Do zadań Rady Społecznej Zespołu należy:
1) przedstawianie odpowiednio Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta Zielona Góra wniosków i opinii
w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego, jeżeli odrębne przepisy wymagają zaciągnięcia opinii w tych sprawach,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności
Zespołu,
c) przyznawania dyrektorowi Zespołu nagród,
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d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu,
e) uchwalenia statutu i zmian w jego treści,
f) regulaminu organizacyjnego Zespołu;
2) przedstawianie dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Zespołu,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające
ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
§ 20. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Zespołu, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Zespołu i zatwierdzony przez Radę Miasta
Zielona Góra.
§ 21. Od uchwał Rady Społecznej Zespołu dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Miasta.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Zespołu
§ 22. 1. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki Zespołu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu
i opiniowany przez Radę Społeczną Zespołu.
3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności
leczniczej.
§ 23. 1. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Miasta Zielona Góra oraz majątkiem własnym.
2. Wartość majątku Zespołu określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz Zespołu.
3. Fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej Zespołowi części mienia Miasta Zielona
Góra.
4. Fundusz Zespołu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
5. Fundusz Zespołu zwiększa się o:
1) zysk netto;
2) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tego
majątku;
3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
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6. Fundusz Zespołu zmniejsza się o:
1) straty bilansowe;
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będące skutkiem ustawowego przeszacowania
tych aktywów.
§ 24. Zbycie aktywów trwałych Zespołu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra.
§ 25. Zespół może uzyskiwać środki finansowe i środki publiczne ze źródeł określonych
w ustawie o działalności leczniczej.
§ 26. 1. Zespół sporządza bilans i ustala wynik finansowy swojej działalności.
2. O podziale zysku bilansowego decyduje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady
Społecznej Zespołu.”
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotu wykonującego
działalność leczniczą niebędącego przedsiębiorcą.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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