
ZARZĄDZENIE Nr 1458/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 09.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu 
w Krakowie (z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa 
sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.).

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tekst jednolity uchwały Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu 
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 2752), zmienionej uchwałami:

1) Nr LXVII/971/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2013 r. poz. 1782);

2) Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2017 r. poz. 1427). 

§ 2. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, o której mowa 
w § 1, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296 
i 1579), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały 
Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2012 r. poz. 2752), zmienionej uchwałami:

1) Nr LXVII/971/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2013 r. poz. 1782);

2) Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2017 r. poz. 1427). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i 3 uchwały Nr LXVII/971/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 r., które 

stanowią:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.”

2) § 2 i 3 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r., które 
stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.”



Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Krakowa
z dnia 

Uchwała Nr XLVIII/620/12
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)2, Rada Miasta 
Krakowa uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie w brzmieniu 
Załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/505/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie 
(z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1 Tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
2 Tekst jednolity ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 
1638, 1948 i 2260.



Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/620/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 czerwca 2012 r.

STATUT
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie.

3Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego

§ 1. 41. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i działa pod nazwą: „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Krakowie”.
52. Zakład prowadzi działalność leczniczą w następujących zakładach leczniczych:
1) „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”,
2) „Poradnie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie”.

§ 2. Siedzibą Zakładu jest Miasto Kraków.

Cele i zadania podmiotu leczniczego

§ 3. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
2) opieki paliatywnej i hospicyjnej,
3) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
2. Cel określony w ust. 1 Zakład realizuje prowadząc działalność leczniczą w rodzajach: 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne, a także udzielając zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 
w określonej dziedzinie medycyny.
63. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, 
polegającą na:
1) oddawaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,
2) prowadzeniu działalności handlowej,

3 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
4 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 2 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
5 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 3 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
6 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwały Nr LXVII/971/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2013 r. poz. 1782), który wszedł w życie z dniem 16 marca 2013 r.



3) prowadzeniu działalności usługowej.
74. Działalność, o której mowa w ust. 3 może być wykonywana w komórkach 
organizacyjnych funkcjonujących we wszystkich pionach wymienionych w § 4 ust. 3.

Organy i struktura organizacyjna podmiotu leczniczego

§ 4. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Miejska Kraków.
2. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
3. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące piony:
1) pion Dyrektora,
2) pion lecznictwa,
3) pion pielęgniarski,
4) pion administracyjno-techniczny.
84. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w pionie lecznictwa i pionie pielęgniarskim 
w zakładach leczniczych, o których mowa w § 1 ust. 2.
95. Regulamin Organizacyjny Zakładu określa komórki organizacyjne działające w pionach, 
o których mowa w ust. 3.
106. skreślony

§ 5. 1. W Zakładzie działa rada społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu 
tworzącego Zakład oraz doradczy Dyrektora Zakładu.
2. Kadencja rady społecznej Zakładu trwa 4 lata.
3. Członek rady społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących 
przypadkach:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka;
3) uchylania się od wykonywania obowiązków członka.
4. W przypadku odwołania członka rady społecznej przed upływem kadencji, podmiot 
tworzący powołuje w jego miejsce nowego członka, na okres do czasu upływu kadencji.
5. Mandat członka rady społecznej wygasa z chwilą jego śmierci.

7 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 4 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
8 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 5 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającą uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
9 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 6 i 7 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 
2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 
2017 r. poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.
10 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.



Forma gospodarki finansowej podmiotu leczniczego

§ 6. 111. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych 
przychodów koszty działalności i regulującego zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora 
Zakładu.

11 w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 8 uchwały Nr LXIV/1421/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania 
Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. 
poz. 1427), który wszedł w życie z dniem 11 marca 2017 r.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tekst jednolity aktu normatywnego 
innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. 
Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany 
akt normatywny ogłoszono. Statut nadany Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie 
przez podmiot tworzący uchwałą Nr XLVIII/620/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 
2012 r. z późn. zm., był na przestrzeni lat 2012-2017, dwukrotnie nowelizowany. 

Powyższe okoliczności uzasadniają podjęcie przez Radę Miasta Krakowa niniejszej 
uchwały.

Odnośnie środków finansowych:
a. niniejsza regulacja  nie ma wpływu na dochody Miasta,
b. niniejsza regulacja nie ma wpływu na wydatki Miasta,
c. niniejsza regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania,
d. niniejsza regulacja nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków na 

funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie, wyposażenie,

e. niniejsza regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 
niż poniesione przed ich wprowadzeniem.


