
UCHWAŁA NR XLIV/860/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 17 października 2005r. 

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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) 
oraz art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 
1991 r. 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, Nr 121, 
poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, 
poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz.28, Nr 12, poz. 136, Nr.43, 
poz. 489, Nr 84, poz.948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, 
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 
126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 
124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, 
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Szpitala Miejskiego w Szczecinie, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik 
do Uchwały Nr XLIV/860/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 października 2005r. 

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:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 

z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135)

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 166 poz.1204).

4) 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 Miejskiego jest Szczecin, Aleja Wyzwolenia 52. 

3. Obszar działania Szpitala obejmuje miasto Szczecin. 

4. Szpital Miejski może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym na terenie 

województwa zachodniopomorskiego oraz innych województw na terenie kraju w miarę 

wolnych miejsc. 

5. Osobom zamieszkałym w obwodzie działania Szpitala Miejskiego przysługuje, z 

zastrzeżeniem ust. 6, pierwszeństwo uzyskania świadczenia zdrowotnego przed osobami, 

o których mowa w ust. 4. 

6. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia 

zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala Miejskiego potrzebuje 



natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub 

zdrowia. 

7. Zakres i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób uprawnionych określają 

umowy z dysponentami środków finansowych.  

8. Szpital uzyskał 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.

3. Szpital udziela, także świadczeń zdrowotnych pacjentom leczonym w przychodni 

przyszpitalnej i w innych placówkach w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej i 

podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Do zakresu działania Szpitala należy ponadto:

1) udzielanie świadczeń diagnostycznych i profilaktyczno-leczniczych,

2) udział w sprawowaniu nadzoru specjalistycznego,

3) prowadzenie i organizowanie szkoleń specjalistycznych, w tym również organizacja 

praktyk zawodowych w ramach kształcenia osób przygotowujących się do 

wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny. 

4) możliwość prowadzenia prac naukowych i badawczych,

5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, 

6) w ramach realizacji zadań obronnych - zorganizowanie i utrzymywanie w gotowości 

Oddziału Pierwszej Pomocy Medycznej typu „B” w celu zabezpieczenia pierwszej 

pomocy medycznej poszkodowanym z terenu Miasta Szczecina.

7) udzielanie świadczeń medycznych z zakresu Medycyny Pracy. 



Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 4. 1. Szpital Miejski udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością 

lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub 

w umowie cywilnoprawnej. 

2. Do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Szpitala Miejskiego uprawnione są 

osoby korzystające z ubezpieczenia społecznego lub bezpłatnej pomocy leczniczej, na mocy 

odrębnych przepisów. 

§ 5. 1. Szpital Miejski ma prawo udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zlecenie : 

1) organu, który utworzył Szpital Miejski lub innych organów uprawnionych na podstawie 

odrębnych przepisów, 

2) osób objętych ubezpieczeniem innym niż społeczne, 

3) instytucji ubezpieczeniowych, 

4) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 

5) innych zakładów opieki zdrowotnej, 

6) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem. 

§ 6. 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub 

osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Szpital 

zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania. 

2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty 

pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora szpitala, niezależnie od 

uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych. 

§ 7. 1. Świadczenia zdrowotne Szpitala Miejskiego są udzielane na podstawie skierowania     

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

2.   Szpital Miejski udziela świadczeń zdrowotnych bez skierowania w razie wypadków,       

zatruć, urazów, porodów i innych stanów zagrożenia życia. 

3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa zamkniętego udzielane są codziennie przez 

całą dobę. 

4. Szpital Miejski świadczy usługi w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. 



Organy Szpitala

§ 8. Organami Szpitala są : 

1. Zarządzający Szpitalem zwany dalej Dyrektorem.

1)  Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje Szpital jednoosobowo na zewnątrz. 

2) Dyrektor jest przełożonym podległych mu pracowników.

3) Dyrektor jest zatrudniony przez Organ Założycielski na podstawie powołania,  umowy

     cywilno – prawnej lub umowy o pracę. 

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

    organ doradczy Dyrektora.

1)  Radę Społeczną powołuje Organ Założycielski.

2) Pracami Rady Społecznej kieruje jej Przewodniczący jako przedstawiciel Prezydenta

    Miasta, zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym uchwalonym przez Radę.

3) W skład Rady Społecznej wchodzą jako członkowie przedstawiciele Rady Miasta

     Szczecina w liczbie 4 i przedstawiciel Wojewody. 

4)  Rada Społeczna dokonuje wyboru biegłego rewidenta. 

5)  Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

Struktura organizacyjna Szpitala

§ 9. 1. Szpitalem zarządza jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

- Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych

- Główny księgowy

- Radca Prawny

- Kierownicy Działów w tym również zakładu opiekuńczo- leczniczego

- Samodzielne stanowiska pracy

3. W ramach Szpitala działają następujące jednostki organizacyjne:

1) Oddziały: 

a) chorób wewnętrznych, 

b) chirurgii, 

c) urologii, 

d) anestezjologii i intensywnej terapii, 



e) położnictwa i ginekologii, 

f) noworodkowy, 

g) ortopedii jednego dnia

h) laryngologii, 

i) rehabilitacji neurologicznej,

j) zakład opiekuńczo – leczniczy (opieka długoterminowa),

k) opieki długoterminowej o profilu neurologicznym.

2) Ambulatoria,

a) medycyny pracy,

b) laryngologii,

c) dermatologii,

d) chirurgii,

e) okulistyki,

f) położnictwa i ginekologii,

g) medycyny sportu,

h) podstawowej opieki zdrowotnej

3) Administracja Szpitala Miejskiego, 

4) Sekcja Statystyki Medycznej.  

4. Szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania i zasady funkcjonowania Szpitala 

Miejskiego określa Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora Szpitala i zatwierdzony 

przez Radę Społeczną. 

Gospodarka finansowa i majątek Szpitala Miejskiego

§ 10. 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 ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności 

i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora 

Szpitala po osiągnięciu opinii Rady Społecznej.



4. 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.

5. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe, które przyznaje Organ Założycielski 

Szpitala. 

6. Podstawę gospodarki finansowej Szpitala stanowią wpływy pochodzące:

1) z realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych z Zachodniopomorskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

2) z umowy na świadczenia zdrowotne zawarte z Gminą Miasto Szczecin

3) z umowy o realizację programów zdrowotnych, z zakresu profilaktyki oraz ochrony 

zdrowia

4) z darowizn i dotacji od podmiotów prywatnych i publicznych

5) z przychodów z działalności gospodarczej

6) z innych umów zawartych z podmiotami publicznymi i prywatnymi

7) od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące 

w ramach ubezpieczenia.

7. Rachunkowość Szpitala prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z 

dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). 

8. Sprawozdania finansowe Szpitala Miejskiego zatwierdza nie później niż do dnia 30 

czerwca każdego roku za rok ubiegły Prezydent Miasta Szczecin, po uzyskaniu opinii 

Rady Społecznej.

9. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym otrzymanym lub 

zakupionym.

10. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Szpitala lub też wniesienie tego 

majątku do spółek bądź fundacji odbywa się po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta 

Szczecin.

§ 11. 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.



Majątek Szpitala określają:

§ 12. 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.

§ 13. 1. Fundusz Szpitala zwiększa się o:

-    zysk bilansowy

-    dotacje budżetowe

- kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego wynikające z ustawowego 

przeszacowania wartości

2. Fundusz Szpitala pomniejsza się o:

-    stratę bilansową

- kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego wynikającego z ustawowego 

przeszacowania wartości

§ 14. 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

§ 15. 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie wymagają zatwierdzenia przez Organ 

Założycielski, którym jest Rada Miasta Szczecin.

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


