UCHWAŁA NR 380/XXII/2012
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15
w Częstochowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( jt.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. Nadać statut Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 101/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
przyjęcia jednolitego tekstu statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala
Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie zmieniona uchwałą Nr 175/XII/2011 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 19 września 2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski
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Załącznik
do Uchwały Nr 380/XXII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 24 maja 2012 r.

STATUT
MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
Dział I - Przepisy wstępne
§ 1.
1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy
ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, zwany dalej "Miejskim Szpitalem", jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą.
2. Miejski Szpital działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych do tej
ustawy,
2) innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
3) niniejszego statutu.
§ 2.
Miejski Szpital jest jednostką utworzoną przez Gminę Miasto Częstochowa i nadzorowaną przez Radę Miasta
Częstochowy.
§ 3.
Miejski Szpital uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dział II - Siedziba i obszar działania
§ 4.
Siedziba Miejskiego Szpitala mieści się w Częstochowie, ul. Mirowska 15.
§ 5.
Obszar działania Miejskiego Szpitala obejmuje teren miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego oraz
inny obszar na podstawie zawartych umów.
Dział III - Cel i zadania
§ 6.
Celem Miejskiego Szpitala jest udzielanie całodobowych świadczeń stacjonarnej opieki medycznej,
ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: KLRFH-MBJXC-ZJLFY-FYUUG-INPRI. Podpisany
Strona 2

§ 7.
Do zadań Miejskiego Szpitala należy:
1) udzielanie całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych,
2) udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,
3) diagnostyka medyczna,
4) udzielanie ambulatoryjnej pomocy doraźnej,
5) opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy,
6) promocja zdrowia i działania profilaktyczne,
7) prowadzenie szkolenia podyplomowego personelu medycznego, udział w programach zdrowotnych i
badaniach naukowych.
§ 8.
W wykonywaniu swych zadań Miejski Szpital współdziała z:
1) płatnikami świadczeń zdrowotnych,
2) jednostkami samorządu terytorialnego,
3) organami inspekcji sanitarnej,
4) innymi podmiotami leczniczymi,
5) organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami,
charytatywnymi i związkami wyznaniowymi.

instytucjami,

a

także

organizacjami

Dział IV - Organy oraz struktura organizacyjna
§ 9.
1. Na czele Miejskiego Szpitala stoi Dyrektor, który kieruje działalnością Miejskiego Szpitala
i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia lub zawiera umowę cywilnoprawną Prezydent Miasta Częstochowy.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Miejskiego Szpitala oraz pełni funkcję
pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Miejskim Szpitalem.
§ 10.
1. Przy Miejskim Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym Rady
Miasta Częstochowy i doradczym Dyrektora Miejskiego Szpitala.
2. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz
regulaminu.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Przewiduje się możliwość odwołania członków Rady
Społecznej w czasie trwania kadencji w przypadku:
1) nieuczestniczenia członka Rady Społecznej w trzech posiedzeniach w każdym roku kadencji,
2) niedochowania wymaganej ustawowo tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych w związku z
pełnioną funkcją.
4. W skład Rady Społecznej wchodzi:
1) Przewodniczący Rady Społecznej,
2) 7 członków Rady Społecznej, w tym przedstawiciel Wojewody Śląskiego.
5. Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Miejskiego Szpitala.
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§ 11.
1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu, wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala,
d) rozwiązania stosunku pracy, lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem Szpitala
e) regulaminu organizacyjnego,
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem
spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta
Częstochowy,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie.
2. Rada Społeczna może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Miejskiego Szpitala,
innych niż wymienione w ust.1.
§ 12.
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Miejskiego Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Miasta
Częstochowy w terminie 14 dni.
§ 13.
1. Jednostkami organizacyjnymi Miejskiego Szpitala są:
1) Szpital z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie,
2) Przychodnia Specjalistyczna z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie,
3) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą przy ul. Bony 1/3 w Częstochowie.
2. Specjalność i lokalizację komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność
medyczna Miejskiego Szpitala określa załącznik do statutu.
§ 14.
Szczegółową strukturę organizacyjną Miejskiego Szpitala ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym z
uwzględnieniem zapisu § 13.
Dział V - Gospodarka finansowa
§ 15.
1. Miejski Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności
leczniczej, oraz innych przepisach finansowych dotyczących podmiotów prowadzących działalność
leczniczą niebędących przedsiębiorcami.
2. Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora
Miejskiego Szpitala.
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§ 16.
Miejski Szpital może uzyskiwać środki finansowe na zasadach i warunkach ustalonych ustawą o działalności
leczniczej oraz z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – a w
szczególności w zakresie zdefiniowanym w PKD:
1) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
2) 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
3) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
4) 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna,
5) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
6) 85.59.Z pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
§ 17.
Miejski Szpital prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 18.
1. Miejski Szpital sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlegają
weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów. Zaopiniowane przez Radę Społeczną
Miejskiego Szpitala przedstawiane są do zatwierdzenia przez Radę Miasta Częstochowy.
2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub
przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Prezydent Miasta Częstochowy.
Dział VI - Postanowienia końcowe
§ 19.
1. Statut Miejskiego Szpitala nadaje Rada Miasta Częstochowy.
2. Zmiany w Statucie wprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.
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Załącznik do statutu
Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie
WYKAZ I LOKALIZACJA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH,
W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Częstochowa, ul. Mirowska 15
oddział chorób wewnętrznych,
oddział chirurgiczny ogólny,
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
oddział urologiczny,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
oddział gruźlicy i chorób płuc,
szpitalny oddział ratunkowy,
oddział neurologiczny
oddział udarowy
blok operacyjny,
izba przyjęć,
apteka zakładowa,
centralna sterylizatornia,
poradnia kardiologiczna,
poradnia leczenia bólu,
poradnia proktologiczna,
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
poradnia chirurgii ogólnej,
poradnia preluksacyjna,
poradnia gastroenterologiczna,
poradnia urologiczna,
poradnia gruźlicy i chorób płuc,
poradnia neurologiczna,
ośrodek domowego leczenia tlenem,
zakład rehabilitacji i fizykoterapii,
pracownia rentgenodiagnostyki,
pracownia ultrasonografii,
pracownia diagnostyki kardiologicznej,
pracownia EEG
pracownia UDP
centrum diagnostyki i terapii endoskopowej.
Pracownia EMG

2. Częstochowa, ul. Mickiewicza 12
1) oddział chorób wewnętrznych,
2) oddział ginekologiczno-położniczy,
3) oddział neonatologiczny,
4) oddział rehabilitacyjny
5) blok operacyjny,
6) izba przyjęć,
7) poradnia diabetologiczna,
8) poradnia ginekologiczna
9) poradnia kardiologiczna,
10) poradnia rehabilitacyjna,
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11) pracownia rentgenodiagnostyki,
12) pracownia ultrasonografii,
13) pracownia endoskopii,
14) pracownia diagnostyki kardiologicznej.
3. Częstochowa, ul. Bony 1 / 3
1) pododdział oddziału chorób wewnętrznych z ul. Mirowskiej 15,
2) oddział dermatologiczny,
3) oddział pediatryczny,
4) oddział psychiatryczny dzienny,
5) oddział geriatryczny,
6) izba przyjęć,
7) poradnia diabetologiczna,
8) poradnia dermatologiczna,
9) poradnia zdrowia psychicznego,
10)poradnia geriatryczna,
11)centrum leczenia łuszczycy,
12)pracownia prątka Kocha,
13)pracownia rentgenodiagnostyki,
14)pracownia ultrasonografii,
15)zakład opiekuńczo-leczniczy.
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