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I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu zwany dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie :

     1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
          (t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz.1317 ),

     2)  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
          (Dz. U. Nr  91, poz. 408 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 
         „ustawą”,

     3)  zarządzenia nr 41/80  Wojewody Toruńskiego z dnia 2 grudnia 1980 r. 
          w sprawie utworzenia Przemysłowego Specjalistycznego Zespołu Opieki 
          Zdrowotnej w Toruniu,

     4)  zarządzenia nr 66/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r.
          w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
          w Toruniu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
     
	rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw   (Dz. U. Nr 65, poz. 653),


	innych obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych publicz-

          nych zakładów opieki zdrowotnej,

     7)  niniejszego statutu .

§ 2.

Ośrodek jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.
Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Podmiotem sprawującym nadzór jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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II. Obszar działania, cele i zadania

§ 3.

Obszar działania Ośrodka obejmuje :

1)  miasto Toruń,
     2) powiaty : toruński, grudziądzki, brodnicki, chełmiński, wąbrzeski, 
            golubsko– dobrzyński,   
          3) województwo kujawsko – pomorskie w zakresie zadań wymienionych 
              w § 5 ust. 1 pkt 1 – 3.


§ 4.

Podstawowym celem Ośrodka jest udzielanie konsultacji medycznych w za-
kresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących, uczniów i studentów 
przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i nauki oraz 
koordynowanie i kontrolowanie profilaktycznych świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy.


§ 5.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności :

	 udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,

 wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy  i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
	 rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
	 udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji 
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i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz  innych  spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
	 prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenie działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,

 przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
10) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawar-
  tych w rejestrach , o których mowa w punkcie  8 oraz dokumenta-
  cji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy 
  z  terenu objętego działalnością Ośrodka,
11) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach okre-
       ślonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy, niezbędnych 
      do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy,
12) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podsta-
      wowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określo-
      nych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy, 
13) sprawowanie opieki profilaktycznej w stosunku do kandydatów 
      do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyż-
      szych, uczniów tych szkół i studentów  oraz uczestników studiów
      doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej  nauki zawodu są na-
       rażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub nie-
       bezpiecznych dla zdrowia,
14) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na 
      choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną 
      pracą,
15) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej 
      stwierdzoną patologią zawodową,
16) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w na-
      głych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu
      pracy, służby lub pobierania nauki,
	     17) wykonywanie okresowych badań lekarskich w trybie art. 229 § 5 
                     Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pra-
                     cownika uległ likwidacji, 
	     18) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do
                     osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia 
                     wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych 
                     lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, 
                     jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na 
                    pracodawcy,
     19) prowadzenie działalności profilaktycznej wynikającej z progra-
        mów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów 
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           promocji zdrowia ustalanych przez samorząd województwa,
	współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją  Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innymi podmiotami, których działalność wiąże się z ochroną zdrowia pracowników.


	Ośrodek wykonuje też inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności :


     1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi – na       
         podstawie umów zawartych z pracodawcami,
2)  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach powszechnego ubezpiecze-
     nia zdrowotnego,
3) wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie 
    na broń,
4)  wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających licencję 
     pracownika ochrony fizycznej,
5)  wykonywanie badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia 
     do kierowania pojazdami,
6)  wykonywanie badań osób wykonujących czynności inspektora transpor-
      tu,
7)  wykonywanie badań osób ubiegających się lub posiadających licencję 
     detektywa,
     8)  prowadzenie rehabilitacji leczniczej w stosunku do osób niepełnospraw-
          nych – na podstawie umów zawartych z zakładami pracy chronionej.

§ 6.

W wykonywaniu zadań Ośrodek współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej, z organem założycielskim, jednostkami badawczo – naukowymi, szkołami wyższymi, samorządem terytorialnym, samorządami zawodów medycznych oraz innymi organizacjami, i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia.

III. Struktura wewnętrzna   

§ 7.

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące jednostki organizacyjne:

    1) Przychodnia Medycyny Pracy Nr 1, w skład której wchodzą następujące 
        komórki organizacyjne:
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        a) poradnia medycyny pracy,
   b) poradnia ogólna lekarza POZ,
   c) poradnie specjalistyczne:
	kardiologiczna,

medycyny sportowej,
        d) pracownie :
       - EKG i prób wysiłkowych
       - spirometryczna,
       - fizjoterapii.

    2) Przychodnia Medycyny Pracy Nr 2, w skład której wchodzą następujące 
        komórki organizacyjne :
   a) poradnia medycyny pracy,
   b) poradnia ogólna lekarza POZ,
        c) poradnia dla  kierowców,
   d) poradnie specjalistyczne:
	okulistyczna,

otolaryngologiczna,
neurologiczna,
       -    kardiologiczna.
   e)  pracownie :
        - audiometryczna,
        - spirometryczna,
        - EKG,
        - psychologiczna.

    3) Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3, w skład której wchodzą następujące 
        komórki organizacyjne :
        a) poradnia medycyny pracy,
   b) poradnia ogólna lekarza POZ,
   c) poradnia dla  kierowców,
   d) poradnia dla młodocianych,
        e) poradnia stomatologiczna,
         f) poradnie specjalistyczne: 
            -    ginekologiczno – położnicza,
            -   okulistyczna,
	otolaryngologiczna,

neurologiczna.  
   g) pracownie :
       - spirometryczna,
       - EEG,
       - wibracyjna,
       - audiometryczna,
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       - diagnostyki laboratoryjnej,
            - EKG.
     
    4) Akademicka Przychodnia Lekarska, w skład której wchodzą następujące 
        komórki organizacyjne :

        a) poradnia medycyny pracy,
        b) poradnia ogólna lekarza POZ,
        c) poradnia dziecięca lekarza POZ,
        d) poradnia stomatologiczna,
        e) poradnie specjalistyczne:
-   otolaryngologiczna,
-   okulistyczna,
	neurologiczna.

dermatologiczna,
kardiologiczna,
zdrowia psychicznego,
rehabilitacyjna,
	ginekologiczno – położnicza,

        f) pracownie :
           - audiometryczna,
           - EKG,
           - rentgenodiagnostyki ogólnej,
           - USG,
           - fizjoterapii.

     5) Poradnia Chorób Zawodowych.

	 Ponadto w skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne o charakterze

    usługowym medycznym i niemedycznym oraz samodzielne stanowiska 
     pracy tj.:

     1)      komórki organizacyjne :
         a) dział organizacji, nadzoru i szkolenia,
                   b) dział ekonomiczno – eksploatacyjny,
          2)      samodzielne stanowiska pracy:
                   a)  specjalista ds. kadrowo – socjalnych, płac i kosztów,
                   b)  specjalista ds. promocji zdrowia,
                   c)  inspektor ds. bhp i ppoż,
                   d)  radca prawny.
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§ 8.

  Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Ośrodka oraz porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin porządkowy Ośrodka.
	  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Ośrodka.



§ 9.

Strukturę organizacyjną Ośrodka z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne oraz stanowiska, o których mowa w § 7 przedstawia graficznie schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Statutu.


IV. Zarządzanie Ośrodkiem

§ 10.

	Odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem ponosi jego Dyrektor.

Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.
Z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje się stosunek pracy  na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno – prawną. 


§ 11.

Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy :

1) głównego księgowego,
2) naczelnej pielęgniarki,
3) kierowników jednostek organizacyjnych.
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V. Rada Społeczna

§ 12.

Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniującym oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.
Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenia Samorząd  Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
	Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.



§ 13.

1.  W skład Rady Społecznej wchodzą :
 1) przewodniczący : Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
         lub osoba przez niego wyznaczona,
     	 2) członkowie :
   	   a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
        b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko – 
            Pomorskiego w liczbie 4 osób.  

	Członkiem wymienionej Rady Społecznej nie może być pracownik Ośrodka.


	W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.


	W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Ośrodka oraz przedstawiciel organizacji związkowej.


	Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.



§ 14.

Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy oraz przedstawia Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego opinie w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i zbywania majątku trwałego Ośrodka.
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§ 15.


Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni.


VI. Gospodarka finansowa

§ 16.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie.

§ 17.

Wartość majątku Ośrodka stanowią:
            1) fundusz założycielski,
            2) fundusz zakładu.

	Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części   

          mienia komunalnego.

	Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu fundu-  szu założycielskiego.


§ 18.

Fundusz założycielski Ośrodka zwiększają przekazane dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu oraz aparatury medycznej, dotacje z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na cele rozwojowe Ośrodka oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.


§ 19.

Fundusz zakładu Ośrodka zwiększa się o:
 1) zyski bilansowe,
 2) amortyzację majątku trwałego,
 3) dotacje budżetowe,
 4) kwoty zwiększenia majątku trwałego na skutek ustawowego przesza-
     cowania tego majątku,
 5) środki z innych źródeł.
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	Fundusz zakładu Ośrodka zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,
2) umorzenie majątku trwałego,
3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego na skutek ustawowego 
    przeszacowania tego majątku.

§ 20.

	Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny  plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


	Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza roczny bilans zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


	Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym, otrzymanym i zakupionym.


	Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Dyrektor Ośrodka.


	Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


§ 21.

Ośrodek może uzyskiwać  środki finansowe ze źródeł wymienionych w art. 54 ustawy.

§ 22.

Ośrodek może otrzymywać dotacje budżetowe na cele wymienione w art. 55 ustawy.
Dotacje przyznaje Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 23.

	Ośrodek decyduje samodzielnie o podziale zysku i pozyskuje środki finansowe na swoją działalność z wszelkich możliwych źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa, w tym z wydzielonej działalności gospodarczej.
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	Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.


      3. Zobowiązania i należności Ośrodka po jego likwidacji stają się zobowią-
          zaniami i należnościami Samorządu Województwa Kujawsko – Pomor-
          skiego.


§ 24.

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzona działalność gospodarcza powinna uzupełniać statutową działal-
    ność Ośrodka i w  żadnym przypadku nie może naruszać celu i zadań statuto-
    wych.
3. Ustala się następujące typowe rodzaje działalności gospodarczej Ośrodka:
    1) wynajem pomieszczeń i innych środków trwałych,
    2) działalność wydawnicza i szkoleniowa.
4. Wymienione w ust. 3 przykłady nie wyczerpują różnych innych rodzajów 
    prowadzenia działalności gospodarczej.


VII. Postanowienia końcowe

§ 25.

Kontrola i ocena działalności Ośrodka sprawowana przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego obejmuje w szczególności :
      
      1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
      2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
      3) gospodarkę finansową. 

§ 26.

Statut i zmiany Statutu zatwierdza Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


§ 27.

	Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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	Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zatwierdzony Uchwałą nr 385/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 roku zmieniony Uchwałami Rady Społecznej : Nr 5/2000 z dnia 20 listopada,  Nr 3/2001 z dnia 30 maja 2001 r., Nr 9/2002 z dnia 27 listopada 2002 r., Nr 7/2004 z dnia 20 października 2004 r., Nr 8/2005 z dnia 14 września 2005 r.













