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STATUT
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PREMEDICARE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. PreMediCare zwany dalej zakładem jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej,
utworzonym przez PreMediCare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2. Pełna nazwa zakładu brzmi: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PreMediCare
3. Zakład może posługiwać się nazwą skróconą NZOZ PreMediCare.
4. Zakład działa na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /tekst
jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14 poz. 89 /, zwanej dalej ustawą i przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
b) innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
stosownie do zakresu działania zakładu,
c) niniejszego Statutu.
5. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych
utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Usługi w zakładzie świadczone są przez osoby posiadające przewidziane prawem
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, przy zachowaniu wszelkich wymagań określonych
przepisami prawa.
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Rozdział II
Cele, zadania, zakres i obszar działania
§2
Celem działania zakładu jest:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych;
- profilaktyka zdrowotna;
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

§3
Siedzibą zakładu jest miasto Poznań, adres: ul. Szamotulska 100/1.

§4
Obszar działania zakładu obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Zakład realizuje zadania poprzez świadczenie usług medycznych w zakresie:
1. poradni ginekologiczno - położniczej
2. działań profilaktycznych i promocji zdrowia;
3. diagnostyki obrazowej;
4. porad i zabiegów z dziedziny podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozdział III
Struktura organizacyjna
§6
1. Zakładem kieruje Kierownik powołany przez organ założycielski.
2. W ramach zakładu mogą być tworzone jednostki organizacyjne oraz komórki
organizacyjne.
3. Na czele jednostek i komórek organizacyjnych stoją Kierownicy.
4. Zakres obowiązków oraz odpowiedzialność osób piastujących poszczególne stanowiska
wchodzące w skład struktury organizacyjnej zakładu określają właściwe regulaminy
organizacyjne.
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§7
1. Kierownik zakładu kieruje działalnością zakładu, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
zakładem, a także za dokumentację medyczną. Jest przełożonym pracowników zakładu.
2. Kierownik Zakładu jak również poszczególni Kierownicy jednostek i komórek
organizacyjnych spełniają wymogi kwalifikacyjne przewidziane dla tego typu stanowisk
określone właściwymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§8
Zakład utrzymywany jest z odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz na podstawie umów z
dysponentami środków publicznych. Zakład może pozyskiwać środki finansowe z darowizn,
zapisów, spadków lub funduszy, także pochodzenia zagranicznego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
Kontrolę nad zakładem w zakresie określonym w art. 65 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

§10
1. Zakład może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru Wojewody
Wielkopolskiego.
2. Zakład może rozszerzyć działalność z zachowaniem warunków określonych przepisami
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, poprzez dokonanie zmian w Statucie.
3. Zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany
stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu opieki zdrowotnej, powstałe po
wpisie do rejestru i dotyczące danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od
dokonania zmiany.
4. Zakład opieki zdrowotnej może zmienić zakres udzielanych świadczeń po uprzednim
wpisie tej zmiany do rejestru.
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5. Zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zamiar
zaprzestania działalności z jednoczesnym wskazaniem terminu wykreślenia zakładu z
rejestru.
6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje podmiot założycielski.
7. Zakład posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
8. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczonych usług
stosownie do wymogów określonych dla tego typu jednostek.
9. Zakład zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 11
Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie normuje ustawa o zakładach opieki
zdrowotnej.

§12
Niniejszy Statut został nadany przez organ założycielski dnia 9 listopada 2009 roku i
obowiązuje od tej daty.
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