
OBWIESZCZENIE NR 60/XXV/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

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 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr X/270/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XIV/368/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji w Elblągu;

2) Uchwałą Nr XVI/421/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
w Elblągu;

3) Uchwałą Nr XXIX/837/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji w Elblągu;

4) Uchwałą Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
w Elblągu;

5) Uchwałą Nr XIV/303/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji 
w Elblągu;

6) Uchwała Nr XXIII/445/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca Statut 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

2. Traci moc Obwieszczenie 24/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nadanie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1715



3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak
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       Załącznik do Obwieszczenia Nr 60/XXV/2017 

       Rady Miejskiej w Elblągu 

       z dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

Uchwała Nr IX/270/2011  

Rady Miejskiej w Elblągu  

 

z dnia 24 listopada 2011 roku  

 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 

Rehabilitacji w Elblągu  

 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2016, poz.446; poz. 1579) i art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 

Dz. U. z 2016, poz. 1638), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 

Rehabilitacji w Elblągu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

 

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XXIII/504/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r.         

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum 

Rehabilitacji” w Elblągu.  

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 8 pkt 5 Statutu, który wchodzi w życie    

z dniem 1 stycznia 2012 r.  

 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

        Marek Pruszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1715



        Załącznik do Uchwały Nr X/270/2011 

        Rady Miejskiej w Elblągu 

        z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

STATUT  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM 

REHABILITACJI W ELBLĄGU 

 

 

ROZDZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.   

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu zwany dalej 

„Zakładem” działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz przepisów 

wykonawczych do tej ustawy;  

2) Uchwały Nr VI/188/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Rehabilitacji w Elblągu;  

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.); 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);  

5) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);  

6) innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej;  

7) niniejszego Statutu.  

 

§ 2.   

1. 1Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. 2Zakład prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.  

3. 3Zakład posiada osobowość prawną.  

4. 4Siedzibą Zakładu jest miasto Elbląg, ul. Królewiecka 15.  

5. 5Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. 6Zakład używa pieczęci podłużnej o treści: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji z adresem.   

 

§ 3 

 Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta Elbląg oraz uprawnione do tego 

podmioty.  

 

ROZDZIAŁ II. 

Cele i zadania 

 

§ 4 
1. Celem Zakładu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji.7  

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o działalności 

leczniczej, w przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych.  

                                                           
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVI/421/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 

Rehabilitacji w Elblągu, która weszła w życie z dniem podjęcia. 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXIII/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 r. 

zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.  
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3. Zakład jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego.  

4. Zadaniem Zakładu jest doprowadzanie do sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów, 

umożliwiającej ich powrót do aktywnego życia społecznego.  

5. Przywracanie sprawności osiągane jest poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, które polegają 

na przeprowadzaniu kompleksowego procesu usprawniania przy użyciu metod fizjoterapeutycznych, 

a w szczególności:  

 

a) udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych w zakresie rehabilitacji osobom ze schorzeniami 

narządów ruchu, takich jak ambulatoryjne i domowe porady lekarskie, świadczenia zdrowotne               

w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach 

ambulatoryjnych i domowych,  

b) analizowanie stanu zdrowia osób leczonych, opracowywanie statystycznych wyników rehabilitacji 

leczniczej oraz wyciąganie praktycznych wniosków mających znaczenie w dalszym postępowaniu 

leczniczym,  

c) prowadzenie szkoleń pracowników rehabilitacji,  

d) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub zadań zleconych przez 

jednostki do tego upoważnione.  

6. 8(skreślony) 

1) (skreślony) 

2) (skreślony) 

3)  (skreślony) 

4)  (skreślony) 

 

7. 9(skreślony). 

 

§ 5 

 Zadania określone w § 4 Zakład wykonuje w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem 

Zdrowia oraz na rzecz innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

§ 6 

 Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż określona w § 4,                      

a prowadzenie tej działalności nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych 

udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.  

 

§7 

 Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu i kształcenia osób na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez prowadzenie:  

1) staży podyplomowych absolwentów;  

2) praktyk studenckich, innych praktyk i przyuczania zawodowego słuchaczy szkół medycznych;  

3) szkoleń i praktyk zawodowych w zawodach nie medycznych, na podstawie zawartych umów oraz 

organizowanie innych form kształcenia.  

 

ROZDZIAŁ III. 

Struktura organizacyjna Zakładu 

 

§ 810 

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki, komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 

1) Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych; 

2) Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży; 

3) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej; 

                                                           
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 7. 
9 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 7. 
10 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 7. 
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4) Dział (Pracownia) Fizjoterapii; 

5) Dział (Pracownia) Fizjoterapii – 82-300 Elbląg, ul. Brzeska 33; 

6) Stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa; 

7) Dział Administracyjno-Organizacyjny; 

8) Stanowisko Głównego Księgowego. 

§ 9 

 Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym 

Zakładu.  

 

ROZDZIAŁ IV. 

Organy Zakładu 

 

§ 10 

 Organami Zakładu są:  

1) Dyrektor Zakładu;  

2) Rada Społeczna.  

§ 11 
1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.  

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Zakładu i ponosi 

za nie odpowiedzialność.  

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielanych świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez 

osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach 

zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.  

5. Z Dyrektorem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej.  

6. Rada Społeczna opiniuje rozwiązanie z Dyrektorem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej       

o zarządzanie Zakładem.  

 

§ 12 

 Rada Społeczna działa na podstawie własnego regulaminu działalności zatwierdzonego przez Radę 

Miejską w Elblągu. 

§ 13 

 Do zadań Rady Społecznej należy:  

1) przedstawienie Radzie Miejskiej w Elblągu 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 Dyrektorowi Zakładu nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,  

e) regulaminu organizacyjnego.  

 

2) przedstawienie Dyrektorowi Zakładu 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.  

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 ustawie i Statucie Zakładu.  

 

§ 14 
1. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzą:  

1) Przewodniczący – Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona;  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1715



2) Członkowie – przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Elblągu 

w liczbie 4 osób.  

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata, przy czym członkowie Rady, której kadencja dobiega 

końca, sprawują swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.  

 

 

§ 15 
1. Członek Rady Społecznej odwołany jest w razie:  

1) skazania członka przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych;  

2) zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej;  

3) wskazania przez Wojewodę innej osoby jako jego przedstawiciela do Rady Społecznej; 

4) Wskazania przez Radę Miejską innej osoby jako jej przedstawiciela do Rady Społecznej11. 

2. W razie odwołania członka z Rady Społecznej, Rada Miejska powołuje na jego miejsce nowego 

członka.  

§ 16 

1. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa w razie:  

1) śmierci członka Rady Społecznej;  

2) zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej.  

2. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Społecznej przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 17 

 Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej         

w Elblągu.  

 

ROZDZIAŁ V.  

Zasady gospodarki finansowej  
 

§ 18 

1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 19 
1. Organ założycielski może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia           

w przypadku połączenia lub podziału, albo przekształcenia Zakładu, przeprowadzonego na zasadach 

określonych w ustawie.  

2. W przypadku likwidacji Zakładu, jego majątek po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością 

Gminy Miasta Elbląg, a o jego przeznaczeniu decyduje Rada Miejska w Elblągu.  

 

§ 20 

 Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1) ze świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, zakładami i gabinetami opieki zdrowotnej na terenie kraju, z firmami prowadzącymi 

działalność gospodarczą, instytucjami ubezpieczeniowymi, urzędami, uczelniami i szkołami itp., jak 

również ze świadczeń zdrowotnych udzielanych indywidualnie osobom fizycznym nieuprawnionym do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz innych odpłatnych świadczeń przewidzianych odrębnymi 

ustawami;  

2) z prowadzenia działalności niemedycznej – gospodarczej (np. dzierżawa, najem i in.);  

3) z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

4) z innych odpłatnych usług realizowanych na podstawie zawartych umów;  

5) z otrzymanych środków publicznych z przeznaczeniem na:  

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury       

i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do wykonania tych zadań,  

                                                           
11 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum 

Rehabilitacji w Elblągu. 
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b) remonty,  

c) inne niż określone w pkt. 5 lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,  

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,  

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,  

f) realizację programów wieloletnich,  

g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.  

 

 

§ 21 
1. Wartość majątku Zakładu określają:  

1) fundusz założycielski;  

2) fundusz Zakładu.  

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia jednostki samorządu 

terytorialnego.  

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

 

§ 22 

1. 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, na zasadach 

określonych w ustawie o działalności leczniczej.  

2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:  

1) stratę netto;  

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych 

aktywów.  

 

§ 23 

1. Zakład sam decyduje o podziale zysku po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.  

2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

3. Jeżeli ujemy wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 2 Rada Miejska      

w Elblągu podejmuje uchwałę o pokryciu ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy Zakładu, 

jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości 

lub podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej albo o likwidacji Zakładu.  

4. Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu o likwidacji Zakładu, w rozumieniu ust. 3 stanowi podstawę do 

wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą z dniem zakończenia likwidacji.  

5. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 

Gminy Miasto Elbląg. 

 

ROZDZIAŁ VI.  

Postanowienia końcowe  

 

§ 24 

 Zmiany Statutu wymagają procedury jak przy jego nadaniu.   

 

§ 25 

 W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy            

o działalności leczniczej i aktów wykonawczych, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, a także inne 

powszechnie obowiązujące przepisy.  

 

§ 26  

Niniejszy Statut nadaje Rada Miejska w Elblągu. 
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