STATUT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM
MATKI I NOWORODKA
- SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W KIELCACH
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, zwane dalej
„Centrum”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2. Siedzibą Centrum jest Miasto Kielce, 25 - 371 Kielce, ul. Prosta 30.
3. Podmiotem tworzącym Centrum jest Rada Powiatu w Kielcach.
4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy Powiatu Kieleckiego.
5. Obszarem działania Centrum jest Powiat Kielecki, Województwo Świętokrzyskie oraz inne
regiony ustalone w umowach na świadczenie usług zdrowotnych.

§2
Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach posiada
osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000125437.

§3
Centrum działa na podstawie:
1)

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3)

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

4)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,

5)

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

6)

Statutu Powiatu Kieleckiego,

7)

niniejszego Statutu i innych przepisów prawa.

§4
Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką
i dzieckiem.
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ROZDZIAŁ II
RODZAJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§5
1. Centrum świadczy usługi leczniczo-zapobiegawcze w zakresie przewidzianym dla
szpitali o profilu położniczo – ginekologicznym i neonatologicznym, w formie
całodobowych świadczeń zdrowotnych dla matki i dziecka, a także świadczenia medyczne
w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych.
W powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia Centrum realizuje
także zadania dydaktyczne i badawcze, w tym związane z wdrażaniem nowych metod
leczenia oraz technologii medycznych.
2. Centrum uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
3. Dla realizacji celów wskazanych w ust. l w Centrum udzielane są następujące rodzaje
świadczeń zdrowotnych:
1) ambulatoryjne badania i porady specjalistyczne,
2) leczenie pacjentów,
3) pielęgnowanie chorych,
4) badania diagnostyczne, w szczególności w zakresie wad rozwojowych u płodu,
badania prenatalne, badania w kierunku niepłodności,
5) działania profilaktyczne, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
4, W ramach Centrum działają dwa wyodrębnione przedsiębiorstwa :
1) Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Kielcach ul. Prosta 30 udzielających świadczeń
zdrowotnych w zakresie stacjonarnych całodobowych świadczeń szpitalnych
określonych w ust. 3 pkt 2-5,
2) Zespół Poradni Specjalistycznych z siedzibą w Kielcach ul. Prosta 30 udzielający
świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ambulatoryjnych określonych
w ust. 3 pkt 1.
5. Stacjonarne świadczenia zdrowotne udzielane są w:
1) Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,
2) Oddziale Neonatologicznym,
3) Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.
6. Centrum może prowadzić szkolenia podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych.
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7. Podmiot tworzący może nałożyć na Centrum 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. Podmiot tworzący
zapewni środki do wykonania takiego zadania chyba, że wykonanie zadania następuje
odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu podmiot
tworzący jest obowiązany do jej naprawienia.
Centrum na wypadek wyższych stanów gotowości realizuje zadania obronne na
podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
1. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
2. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń
zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczonych usług
polegającą na :
1) wydzierżawianiu lub wynajmie mienia Centrum na zasadach określonych przez
podmiot tworzący,
2) sterylizacji materiałów i narzędzi,
3) wykonywaniu badań laboratoryjnych,
4) wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki obrazowej i diagnostyki chorób piersi dla
podmiotów zewnętrznych,
5) świadczeniu usług pralniczych ,
6) prowadzeniu porodów ekologicznych,
7) prowadzeniu praktyk i szkoleń zawodowych dla personelu medycznego,
8) prowadzeniu innej, wydzielonej działalności gospodarczej w celu wykorzystania
wolnego potencjału osobowego lub zasób materialnych Centrum.
3. Zyski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód
Centrum z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

§7
W wykonywaniu zadań Centrum współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) organami Narodowego Funduszu Zdrowia,
3) związkami i samorządami zawodowymi,
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4) samorządami terytorialnymi oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
5) państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi
państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
6) placówkami naukowo – badawczymi,
7) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE CENTRUM
§8
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Kielcach w drodze konkursu.
Uprawnienia zwierzchnika służbowego względem Dyrektora wykonuje Starosta Kielecki.
Z Dyrektorem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej.
3. Dyrektor Centrum nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie
pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Jeżeli Dyrektor Centrum wykonuje zawód medyczny,
może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką
możliwość.
4. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za
nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych
organów i organizacji, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum.
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego,
naczelnej pielęgniarki, kierowników komórek organizacyjnych Centrum oraz samodzielnych
stanowisk pracy.
7. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum nie jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa. Kandydat na zastępcę ds. lecznictwa wybierany jest w drodze konkursu,
którego zasady określają odrębne przepisy.
8. W przypadku gdy Dyrektor Centrum jest lekarzem tworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora
ds. administracyjno-technicznych.
§9
Do obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) współpraca z organami podmiotu tworzącego,
2) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
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3) opracowywanie planu finansowego i inwestycyjnego oraz sprawozdań z ich
realizacji,
4) dokonywanie oceny działalności Centrum, w tym dla potrzeb Rady Społecznej,
5) zatrudnienie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad
wynagradzania podległego personelu Szpitala,
6) współdziałanie z Radą Społeczną we wszystkich istotnych sprawach dla
funkcjonowania Centrum.
§10
1. Organizację wewnętrzną i zakres działalności komórek organizacyjnych Centrum ustala
Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Regulamin Organizacyjny określa również sprawy dotyczące sposobu i warunków
udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum, nieuregulowanych w ustawie
o działalności leczniczej lub Statucie.
3. Dyrektor Centrum może upoważniać pracowników Centrum do wyrażania stanowiska lub
podejmowania działań w jego imieniu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
4. Dyrektor Centrum ustala w Regulaminie Pracy organizację i porządek pracy oraz związane
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
5. Schemat struktury organizacyjnej Centrum stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
RADA SPOŁECZNA CENTRUM
§ 11
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu i Zarządu
Powiatu w Kielcach oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa z końcem kadencji Rady Powiatu. Rada
Społeczna działa do czasu wyboru nowej Rady Społecznej.
3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot
tworzący.
§ 12
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,
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b) związanych z przekształceniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
2) przedstawianie Dyrektorowi Centrum wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów
korzystających ze świadczeń Centrum, z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi
medycznemu,
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej
i Statucie.
§ 13
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa
Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Centrum i zatwierdzony przez podmiot
tworzący.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum

oraz przedstawiciele

organizacji związkowych działających w Centrum.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 14
1. Rada Społeczna składa się z 7 osób w tym:
1) jako przewodniczący - przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego
wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) pięciu przedstawicieli Rady Powiatu.
2. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może zostać odwołany:
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1) na uzasadniony wniosek przewodniczącego Rady Społecznej,
2) na pisemny wniosek o zrzeczeniu się członkostwa,
3) z mocy prawa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
w którym orzeczono karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, wykonywania
zawodu, zajmowania określonych stanowisk.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Centrum.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM
§15
1. Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej na zasadach określonych :
1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
4) innymi przepisami prawa,
5) planem finansowym Centrum.
3. Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
4. Dyrektor zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
wybranym przez Zarząd Powiatu, umowę o badanie lub przegląd sprawozdania
finansowego.
§16
1. Centrum może uzyskać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej udzielanej w szczególności na zlecenie:
a) podmiotu tworzącego 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 oraz innych osób prawnych,
e) osób fizycznych nieobjętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nieprzysługujące
w ramach ubezpieczenia, w tym świadczenia ponadstandardowe,
f) innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
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2) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w trybie art. 59 ust. 2 ustawy
o działalności leczniczej,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, w tym także pochodzenia
zagranicznego,
4) z prowadzonej działalności gospodarczej, dodatkowych usług medycznych oraz innej
działalności usługowej,
5) na realizację dodatkowych programów zdrowotnych,
6) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje
prowadzenie takiej działalności.
2. Centrum może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, programów zdrowotnych oraz
promocję zdrowia,
2) remonty,
3) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4) realizację

projektów

finansowanych

z

udziałem

środków

pochodzących

z budżetu UE, po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący,
5) wykonywanie dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu
opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych nałożonych na Radę Powiatu,
6) realizację programów wieloletnich,
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących
zawody medyczne.
§17
1. O podziale zysku decyduje Dyrektor Centrum, uwzględniając wnioski i opinie Rady Społecznej.
2. Centrum pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 18
1. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Zarząd Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum.
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ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK CENTRUM
§19
1. Wartość majątku Centrum określają:
1) Fundusz Założycielski,
2) Fundusz Centrum.
2. Fundusz Założycielski stanowi wartość wydzielonej Centrum części mienia Powiatu
Kieleckiego.
3. Fundusz Założycielski zwiększa się o przekazane:
1) z budżetu państwa – środki publiczne na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury
i sprzętu medycznego,
2) z budżetu Powiatu – środki publiczne i dotacje na cele rozwojowe,
3) dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
4. Fundusz Centrum zwiększa się o:
1) zysk netto,
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów,
3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
5. Fundusz Centrum zmniejsza się o:
1) stratę netto,
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będących skutkiem ustawowego
przeszacowania aktywów.
6. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady, określone w odrębnych
przepisach.
§20
1.

Centrum

gospodaruje

samodzielnie

przekazanymi

w

nieodpłatne

użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem będącym mieniem Powiatu Kieleckiego, a także
majątkiem własnym zarówno otrzymanym jak i zakupionym.
2. Zasady zbywania, użyczenia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Centrum
określa odrębna uchwała podmiotu tworzącego.
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ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa.
§ 22
1. Statut uchwala Rada Powiatu w Kielcach.
2 . Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałami Rady Powiatu w Kielcach.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązujący dotychczas Statut
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Kielce: 2012-12-27
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SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I
NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH

DYREKTOR

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI*

PEŁNOMOCNIK DS. ZINTETEGOWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA*

Z-CA DYREKTORA

NACZELNA
PIELĘGNIARKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

POŁOŻNA
EPIDEMIOLOGICZNA

SEKCJA EKONOMICZNO- FINANSOWA

RADCA PRAWNY
PRZEDSIĘBIORSTWO
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO
ZESPÓŁ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH

CENTRALNA
STERYLIZACJA

INSPEKTOR DO SPRAW BHP

INSPEKTOR DO SPRAW P. POŻ.
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY

SALA PORODOWA

IZBA PRZYJĘĆ

GABINET
DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

PRACOWNIA
ENDOSKOPII

PORADNIA POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNA
INSPEKTOR DO SPRAW OBRONNYCH I OC
PORADNIA
NEONATOLOGICZNA

SEKCJA SŁUŻB PRACOWNICZYCH

PORADNIA LECZENIA
NIEPŁODNOŚCI

SEKCJA ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZA

PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
PORADNIA
ENDOKRYNOLOGICZNO GINEKOLOGICZNA
ODDZIAŁ PATOLOGII I INTENSYWNEJ
TERAPII NOWORODKA

PORADNIA PROFILAKTYKI
CHORÓB PIERSI

SEKCJA TECHNICZNA
SEKCJA INFORMATYKI

STATYSTYKA MEDYCZNA
KAPELAN
INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI
CHORÓB PIERSI

BLOK OPERACYJNY

PRACOWNIA USG

APTEKA SZPITALNA

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
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* - pracownik nieetatowy

