UCHWAŁA NR LII/840/14
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie
Na podstawie art. 42 ust. 4 i art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. z 2013, poz. 217, zm. z 2014r., poz. 24) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/387/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Tandyrak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/840/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
STATUT MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE
CZĘŚĆ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zwany dalej Szpitalem działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013. 217, 2014.24)
2) uchwały Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
3) niniejszego Statutu,
4) innych przepisów dotyczących ochrony zdrowia.
§ 2. Szpital jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonym przez Miasto Olsztyn.
§ 3. 1. Zakład nosi nazwę: MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY w Olsztynie.
2. Siedzibą Szpitala jest Miasto Olsztyn.
§ 4. Szpital posiada osobowość prawną.
§ 5. Szpital działa na terenie Miasta Olsztyn, udzielając świadczeń osobom objętym ubezpieczeniem
zdrowotnym w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi a także osobom nie objętym ubezpieczeniem
zdrowotnym jeśli wyrażą wolę korzystania z tych świadczeń.
CZĘŚĆ II.
ZADANIA SZPITALA
§ 6. 1. Do zadań Szpitala w szczególności należy:
a) udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu w Szpitalu,
b) udzielanie świadczeń specjalistycznych w formie opieki ambulatoryjnej,
c) orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy i współdziałanie z instytucjami
orzekającymi o stałej niezdolności do pracy,
d) organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy,
epidemie),
e) realizowanie zadań w dziedzinie obronności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) szkolenie podyplomowe i prowadzenie specjalizacji lekarzy,
g) wykonywanie innych zadań wynikających z określonych przepisów, bądź zleconych przez organ, który
utworzył Szpital,
h) prowadzenie prac naukowych i badawczych,
i) szkolenie podyplomowe i prowadzenie praktyk studenckich pielęgniarek i położnych,
j) szkolenia pielęgniarek i położnych w ramach promocji zdrowia,
k) świadczenie usług rehabilitacyjnych.
2. Szpital prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą polegającą między innymi na dzierżawie i najmie
pomieszczeń oraz świadczeniu usług paramedycznych.
§ 7. Świadczenia udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością, bądź odpłatnie na zasadach
określonych w ustawie powołanej w § 1 pkt. 1 niniejszego Statutu, w odrębnych przepisach lub w umowie.
§ 8. Szpital realizuje świadczenia na bazie: Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika przy ulicy
Niepodległości 44, ulicy Mariańskiej 4 i Alei Wojska Polskiego 30 w Olsztynie.
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§ 9. Organizację wewnętrzną jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład Szpitala, ustala
Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym na wniosek kierowników tych jednostek w oparciu o przedstawione
przez nich projekty struktur organizacyjnych oraz regulaminów.
CZĘŚĆ III.
ORGANY SZPITALA
§ 10. Organami Miejskiego Szpitala Zespolonego są:
1) Dyrektor Szpitala.
2) Rada Społeczna.
§ 11. 1. Szpitalem kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie i gospodarkę
finansową, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz,
2) jest przełożonym pracowników Szpitala,
3) organizuje pracę podległego personelu,
4) jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby
o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych
odrębnymi przepisami,
5) sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Szpital zadań statutowych,
6) opracowuje plany pracy.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Olsztyna.
3. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
1) Zastępców
2) Przełożonej Pielęgniarek i Położnych,
3) Głównego Księgowego,
4) Kierowników komórek organizacyjnych.
§ 12. 1. Rada Społeczna, zwana dalej „RADĄ” powoływana jest przez Radę Miasta Olsztyn. W skład
Rady Społecznej wchodzą: Przewodniczący i 5 członków.
2. W przypadku zmniejszenia liczby członków, Rada Miasta uzupełnia jej skład, jednak do tego czasu,
uchwały Rady są ważne. Uzupełnienie następuje w tym samym trybie.
§ 13. 1. Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Szpitala oraz organem inicjującym
i opiniodawczym Rady Miasta.
2. Kadencja Rady, trwa 4 lata.
3. Rada Miasta Olsztyna odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w następujących
przypadkach:
1) utraty stanowiska członka Rady Społecznej legitymującego go do składu Rady Społecznej,
2) śmierci lub ciężkiej choroby członka Rady Społecznej uniemożliwiającej udział w posiedzeniach,
3) wniosku członka Rady Społecznej o zwolnienie z pełnionej funkcji,
4) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo przez Sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie Radzie Miasta Olsztyn wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
2) przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków i opinii w sprawach:
a) przyznawania dyrektorowi zakładu nagród,
b) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej o zarządzanie Szpitalem z jego dyrektorem,
3) przedstawianie dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
4) uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Miasta
Olsztyn,
5) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
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6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
Szpitala z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu,
7) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w imieniu, którego Rada
wykonuje swoje zadania,
8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§ 14. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin.
CZĘŚĆ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 15. 1. Szpital pokrywa koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów.
2. Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie, o której mowa
w § 1 pkt 1.
3. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala stanowi plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
4. Szpital sam decyduje o podziale zysku.
§ 16. 1. Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Zasady rachunku kosztów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
3. Roczny bilans Szpitala podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość.
4. Sposób i tryb weryfikacji rocznego bilansu Szpitala określają odrębne przepisy.
§ 17. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) organu, który utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia,
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymienione w pkt 1
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego w postaci
aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który utworzył
Szpital, na zasadach określonych przez ten podmiot.
§ 18. Szpital może otrzymywać od organu, który go utworzył dotacje budżetowe z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz na
promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4) dodatkowe zadania nałożone przez podmiot, który utworzył Szpital jeśli jest to niezbędne ze względu na
potrzeby systemu opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych,
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
CZĘŚĆ V.
KONTROLA SZPITALA
§ 19. Zakres i tryb przeprowadzania kontroli reguluje ustawa o działalności leczniczej.
§ 20. 1. Jednostki kontrolujące Szpital wydają zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Kopia sprawozdania z każdej kontroli winna być przekazana Dyrektorowi Szpitala.
CZĘŚĆ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21. 1. Statut Szpitala zostaje nadany przez Radę Miasta Olsztyna.
2. Zmiana Statutu następuje w trybie określonym w ust. 1.
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