
ZARZĄDZENIE NR 1048/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
zatwierdzenia statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267
w Krakowie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 
z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia statutu
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



Druk nr ...................                                                         Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 
267 w Krakowie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 
zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 
i art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91 poz. 408 zm.: z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. 
Nr 138, poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996 r. Nr 24 poz. 110, z 1997 r. Nr 104 poz. 661, 
Nr 121 poz. 769, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999 r. 
Nr 28 poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84 poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 
43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268,z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, 
Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz.: 1382, 1383 i 1384, Nr 
128 poz. 1407, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 
1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215) - Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 

w Krakowie, przyjęty uchwałą Nr 8 z dnia 5 kwietnia 2004 r. przez Radę Społeczną Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Z chwilą wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut zatwierdzony 

uchwałą Nr LXXXI/692/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 z późniejszą 
zmianą, zatwierdzoną uchwałą nr VII/65/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od dnia 5 kwietnia 

2004 r.

Przewodniczący Rady



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej jak również jego 
zmiany, uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. 
Organem założycielskim Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie jest Miasto na 
prawach powiatu - Kraków.

Rada Miasta Krakowa w dniu 20 czerwca 2001 r. uchwałą Nr LXXXI/692/01 
zatwierdziła statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, 
przyjęty uchwałą Nr 3/2001 w dniu 8 maja 2001 roku przez Radę Społeczną tego Zakładu. 

Statut ten został zmieniony uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr VII/65/03 z dnia 26 
lutego 2003 r., zmieniającą uchwałę Nr LXXXI/692/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 
czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 
ul. Wielickiej 267 w Krakowie. W związku z wprowadzeniem zmian zaistniała konieczność 
sporządzenia tekstu jednolitego przedmiotowego statutu. 

W dniu 5 kwietnia 2004 r. Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 
ul. Wielickiej 267 w Krakowie uchwałą Nr 8 z dnia 5 kwietnia 2004 r. uchwaliła nowy statut. 
Wprowadziła w nim konieczne zmiany, polegające m. in. na dostosowaniu tekstu statutu 
do aktualnego stanu prawnego, w tym dotyczącego podstaw prawnych działania Zakładu 
oraz jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uproszczony został również schemat organizacyjny, którego szczegółowy opis określa 
regulamin porządkowy Zakładu, zatwierdzany przez jego Radę Społeczną. Wszystkie zmiany 
w statucie podyktowane są wprowadzaniem koniecznych rozwiązań organizacyjnych, które nie 
powodują dodatkowych kosztów finansowych ani wzrostu zatrudnienia, natomiast usprawniają 
funkcjonowanie Zakładu. Umożliwiają one Zakładowi skuteczną realizację zadań statutowych 
oraz ubieganie się o kontraktowanie większego zakresu świadczeń przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i innych płatników. 

Koniecznym jest zatem zatwierdzenie przez Radę Miasta Krakowa tekstu statutu 
przyjętego w dniu 5 kwietnia 2004 r. przez Radę Społeczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie 



Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa 

                                                                                           z dnia  

STATUT

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO

w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie zwany dalej Zakładem jest samodzielnym 
publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

§2.

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu, 
zgodnie z Postanowieniem  Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  XI 
Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, do  rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
z dnia 30.10.2001 r. nr wpisu: KRS 0000057996. 

§ 3

Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, 
poz. 408 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r., o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowotnym (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

5) innych przepisów wydanych na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
6) niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

a zatwierdzonego przez Radę Miasta Krakowa,

§ 4

Organem założycielskim Zakładu jest Miasto na prawach powiatu - Kraków.



II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU.

§ 5
1. Podstawowym celem Zakładu jest świadczenie specjalistycznej opieki zdrowotnej 

dla pacjentów Zakładu, w zakresie opieki paliatywnej dla ogółu ludności na mocy odrębnie 
zawartych umów na świadczenie usług i ich zasad finansowania. 

2. Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) realizowanie świadczeń medycznych na rzecz pacjentów poprzez własny zespół 

lekarzy i poprzez inne zakłady służby zdrowia,
2) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych-konsultacyjnych i leczniczych oraz socjalno-

bytowych pacjentom,
3) udzielanie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych,
4) świadczenie usług pielęgnacyjnych /oddziały pielęgnacyjne na rzecz pacjentów,
5) świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych, całodobowych, szkoleniowych 

socjalnych dla ludności,
6) świadczenia kompleksowych usług z zakresu opieki paliatywnej,
7) udzielanie całodobowych świadczeń obejmujących opiekę, pielęgnację, rehabilitację 

i leczenie chorych ze znacznymi zaburzeniami psychiatrycznymi.
3. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, medyczną lub pozamedyczną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU. 

§ 6

Siedzibą Zakładu jest miasto Kraków.

§ 7

Obszar działania Zakładu obejmuje teren całego kraju.

IV. ORGANIZACJA WĘWNĘTRZNA

§ 8

Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy:

1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, który kieruje Pionem Lecznictwa i odpowiada 
za całokształt realizacji zadań Zakładu, dotyczących udzielania świadczeń medycznych, 
opiekuńczych i socjalnych na rzecz pacjentów. Pion Lecznictwa realizuje zadania 
w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym lekarskich, pielęgniarskich 
i rehabilitacji, zaopatrzenia w leki, pomocy psychologicznej, statystyki medycznej 
i archiwum.

2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, który kieruje Pionem 
Administracyjno-Technicznym i odpowiada za utrzymanie Zakładu w ruchu i obsługę 
administracyjno-techniczno-gospodarczą. Pion Administracyjno-Technicznym realizuje 
zadania w zakresie: żywienia, inwestycji i administracji.

3. Głównego Księgowego, który kieruje Pionem Finansowym i odpowiada za realizację zadań 
związanych z gospodarką finansowo-księgową Zakładu. Pion Finansowy realizuje zadania 
w zakresie: prowadzenia księgowości materiałowej, płac, spraw finansowo-księgowych.



§ 9

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek 
i komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Zakładu określa regulamin 
organizacyjny nadany przez Dyrektora Zakładu po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Społecznej Zakładu.

2. Organizację i porządek procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakładzie określa 
regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzony na wniosek Dyrektora 
Zakładu przez Radę Społeczną Zakładu.

V. ORGANY ZAKŁADU.
§ 10

Organami Zakładu są Dyrektor i Rada Społeczna.

§ 11

DYREKTOR

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie 

odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
4. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Krakowa.
5. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy są zatrudniani przez Dyrektora Zakładu.

§12

RADA SPOŁECZNA

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył 
Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje, ustala jej skład liczbowy oraz zwołuje pierwsze 
posiedzenie Rada Miasta Karkowa. 

§13

1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
2. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin 

Rady Społecznej.

§ 14
Zadania Rady Społecznej statuują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej.

§ 15

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do organu, który 
utworzył Zakład.



V. GOSPODARKA FINANSOWA

§16

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu pokrywającego 
z  posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora 
Zakładu.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje organ założycielski, poprzez dokonywanie 
kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora Zakładu.

§17

1. Zakład może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych, w tym na niezbędne do ich wykonania 
wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie 
umowy i w zakresie w niej określonym,

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1 i 2, jeżeli statut 
zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności,

4) z darowizn, zapasów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 
zagranicznego.

5) Zadania, o których mowa w pkt.1 i 2 mogą być finansowane ze środków publicznych 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, organu, który 
utworzył zakład, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

§ 18
1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,
2) fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia 
państwowego lub mienia komunalnego.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu 
założycielskiego.

4. Fundusz Zakładu 
A. zwiększa się o:

1) zyski bilansowe,
2) amortyzację majątku trwałego, 
3) dotacje budżetowe,
4) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku,
B. zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,
2) umorzenia majątku trwałego
3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku.

§ 19
Zakład sam decyduje o podziale zysku.



§ 20

Zakład tworzy system motywacyjny wynagrodzenia w ramach obowiązujących przepisów 
o samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 21

Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Ujemny wynik finansowy 
Zakładu nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie Zakładu 
uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzonym a których nie 
może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki 
zdrowotnej nad ludnością.

§22

1. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą o rachunkowości.

2. Organem właściwym dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest Prezydent Miasta 
Krakowa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa 
w tym w szczególności przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane 
na jej podstawie.

§ 24

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie uchwalone przez Radę Społeczną wymagają 
zatwierdzenia przez Radę Miasta Krakowa.

§ 25

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut zatwierdzony 
uchwałą Nr LXXXI/629/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2001 w sprawie 
zatwierdzenia statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie, 
zmieniony uchwałą Nr VII/65/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2003 r.

Zatwierdzam:



                                                                                 




