
Uchwała Nr XXX/743/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 30 października 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, 
poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43 Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, 
poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718), w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; 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; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162, 
poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256; Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28; Nr 12, poz. 136)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza statut Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s. p. z. o. z., uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 4 
października 2000 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik do Uchwały Nr XXX/743/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 października 2000 r.

Statut 
Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s.p.z.o.z.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szpital Miejski im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie, zwany dalej Szpitalem, jest 
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Szpital działa na podstawie przepisów:
a. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 

poz. 408 z późn. zm.)
b. ustawy z dnia 6 lutego 1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 

(Dz.U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.)
c. zarządzenia nr 67 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

listopada 1998r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu 



opieki zdrowotnej pod nazwą „Okręgowy Szpital Kolejowy w Szczecinie –
s.p.z.o.z.”

d. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie 
wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
166 poz.1204).

e. uchwały Nr XVI/490/99 Rady Miasta Szczecina z 22 listopada 1999 r. w 
sprawie zmiany nazwy szpitala na „Szpital Miejski im. św. Karola 
Boromeusza s.p.z.o.z.”.

f. niniejszego statutu

§ 2

1. Szpital jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, 
utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania całodobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Siedzibą Szpitala jest Szczecin Aleja Wyzwolenia 52.
3. Obszar działania Szpitala obejmuje teren całego kraju.
4. Szpital uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.

Cele i zadania Szpitala
§ 3

1. Podstawowym zadaniem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób 
ciągły i kompleksowy z zapewnieniem całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 
środków farmaceutycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu 
zdrowia.

2. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy doraźnej i 
świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 4

1. Podstawowym rodzajem świadczeń zdrowotnych jest leczenie stacjonarne osób 
wymagających hospitalizacji.

2. Leczenie stacjonarne wykonywane jest w sposób ciągły z zapewnieniem całodobowej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz niezbędnych lekarstw.

3. Pacjentom leczonym stacjonarnie Szpital zapewnia pełne wyżywienie.
4. Szpital udziela także świadczeń zdrowotnych pacjentom leczonym w przychodni 

przyszpitalnej.
5. Do zakresu działania Szpitala należy ponadto:

a. udzielanie świadczeń diagnostycznych i profilaktyczno-leczniczych
b. udział w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego
c. prowadzenie i organizowanie szkoleń specjalistycznych
d. prowadzenie prac naukowych i badawczych
e. wykonywanie innych zadań wynikających z określonych przepisów bądź 

zleconych przez Organ Założycielski.

Organy Szpitala
§ 5



1. Organem Szpitala jest:
Zarządzający szpitalem zwany dalej Dyrektorem

2. Rada Społeczna Szpitala jako organ opiniujący i inicjujący Organu Założycielskiego 
oraz organ doradczy Dyrektora.

3. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje Szpital jednoosobowo na 
zewnątrz.

4. Dyrektor jest zatrudniony przez Organ Założycielski na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

5. Podstawowe zadania i kompetencje Dyrektora określa Organ Założycielski w Umowie 
o Zarządzanie Szpitalem.

6. Radę Społeczną powołuje Organ Założycielski.
7. Pracami Rady Społecznej kieruje jej przewodniczący zgodnie z regulaminem 

wewnętrznym uchwalonym przez Radę.

Struktura organizacyjna Szpitala
§ 6

1. Szpitalem zarządza jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

• Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno - Administracyjnych
• Naczelna Pielęgniarka
• Główny księgowy
• Radca Prawny
• Ordynatorzy i Kierownicy Działów
• Samodzielne stanowiska pracy

3. W ramach Szpitala działają:
a. pion działalności podstawowej w skład którego wchodzą oddziały, działy, 

zakłady i pracownie pomocnicze
b. pion administracyjno-techniczny

Szczegółowy schemat organizacyjny określa regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem Dyrektora.

Gospodarka finansowa
§ 7

1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej 
działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów. 

3. Szpital pozyskuje środki finansowe na swoją działalność z wszelkich dostępnych 
źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa oraz 
zasadami etyki lekarskiej.

4. Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowią wpływy pochodzące:
4.1.  z realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych z Zachodniopomorską 
Regionalną Kasą Chorych.
4.2.  z realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych z Branżową Kasą 
Chorych
4.3.  z umowy na świadczenia zdrowotne zawarte z Gminą Miasto Szczecin



4.4.  z darowizn i dotacji od podmiotów prywatnych i publicznych
4.5.  z przychodów z działalności gospodarczej
4.6.  z innych umów zawartych z podmiotami publicznymi i prywatnymi
4.7.  od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie 
przysługujące w ramach ubezpieczenia
4.8.  z działalności gospodarczej

5. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi 
zmianami).

6. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym otrzymanym 
lub zakupionym.

7. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego zakładu lub też wniesienie 
tego majątku do spółek bądź fundacji odbywa się na zasadach ustalonych przez Organ 
Założycielski.

8. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy, ustalony przez 
Dyrektora Zakładu po osiągnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 8

1. Podmiot sprawujący nadzór może nałożyć na Szpital obowiązek wykonania 
dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki 
zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań 
międzynarodowych.

2. Podmiot sprawujący nadzór zapewnia Szpitalowi środki na wykonanie nałożonego 
zadania, o których mowa w ust. 1, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na 
podstawie odrębnej umowy.

§ 9

1. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe, które przyznaje Organ Założycielski 
Szpitala.

§ 10
Majątek Zakładu określają:

1. Fundusz założycielski stanowiący wartość wydzielonego dla Szpitala mienia 
komunalnego.

2. Fundusz zapasowy, który stanowi pozostałą wartość majątku po odliczeniu funduszu 
założycielskiego.

3. Fundusz zwiększają dotacje przekazane na inwestycje i zakup wysoko 
specjalistycznego sprzętu medycznego oraz aparatury, dotacje otrzymane z budżetu 
gminy na cele rozwojowe Szpitala oraz darowizny mające charakter majątku trwałego 
lub też przeznaczone na cele rozwojowe.

§ 11

1. Fundusz Szpitala zwiększa się o:
1. Zysk bilansowy
2. Dotacje budżetowe
3. Kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego wynikające z ustawowego 

przeszacowania wartości



2. Fundusz Szpitala pomniejsza się o:
1. Stratę bilansową
2. Kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego wynikającego z ustawowego 

przeszacowania wartości

§ 12

1. Szpital decyduje samodzielnie o podziale wypracowanego zysku według zasad 
szczegółowo określonych w regulaminie.

2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
3. Organ Założycielski może dokonać pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitala 

ze środków publicznych przy czym może określić dalszą formę finansowania 
działalności Szpitala.

4. Nadzór i ocena działalności Szpitala i Dyrektora dokonywana jest przez Organ 
Założycielski.

Postanowienia końcowe
§ 13

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie wymagają zatwierdzenia przez Organ 
Założycielski.

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


