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STATUT 
 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 
 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 
 

 
 

Tekst jednolity



 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II zwany dalej 
Szpitalem jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 

2. Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu na podstawie 
zarządzenia nr 36 31/98 Ministra Zdrowia z dnia 14.12.1998 r. w sprawie: 
przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Państwowy 
Szpital Kliniczny Nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka i Matki. 

3. Szpital wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez ministra właściwego ds. zdrowia oraz do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

4. Organem założycielskim Szpitala jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
zwany dalej „Uczelnią”. 

5. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka im. Jana Pawła II. 

6. Szpital posługuje się okrągłym logo, które stanowi wizerunek dłoni osoby dorosłej i 
dłoni dziecka z napisem w otoku „Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka”. 

7.  Zasady używania logo określa „Instrukcja obiegu dokumentów”. 
8. Znak graficzny Szpitala może podlegać ochronie prawnej na podstawie odrębnych 

przepisów. Wzór znaku graficznego przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego 
Statutu.  

 
§ 2 

 
Szpital działa na podstawie: 
1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U.  

z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o zoz, 
2. ustawy z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),  
3. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, 

poz. 694 z późn. zm.), 
4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.), 
5. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
6. niniejszego Statutu. 
 

II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 

1. Siedzibą Szpitala jest miasto Katowice. 
2. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



3. Szpital może świadczyć usługi medyczne na rzecz obywateli obcych państw,  
na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 
 

III. CELE I ZADANIA SZPITALA 
 

§ 4 
 

1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja 
zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych dla potrzeb 
Uczelni.  

2. Zasady udostępnienia Szpitala w celu realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
oraz kształcenia osób w zawodach medycznych przez jednostki organizacyjne Uczelni 
działających na bazie podstawowych jednostek organizacyjnych Szpitala określa 
umowa zawarta między Rektorem a Dyrektorem Szpitala. 

3. Wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni, o których mowa w ust. 2 stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

4. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego  
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny. 

5. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych innych 
szkół wyższych, za uprzednią zgodą Rektora Uczelni, jeżeli nie ograniczy to zadań 
dydaktycznych i badawczych Uczelni. 

6. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz 
naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje 
społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, organy państwowe i inne podmioty. 

 
§ 5 

 
1. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 

1) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub 
ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń 
wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki 
organizacyjne  Szpitala, 

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni i innych uczelni 
prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 

3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego 
oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół 
medycznych i innych zawodów w zakresie określonym w odrębnych umowach oraz 
przepisach, 

4) udział w badaniach klinicznych na podstawie umów zawartych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

5) prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę i promocję zdrowia, 
6) pełnienie funkcji konsultacyjnych, dla innych podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych na podstawie zawartych umów. 
2. Szpital realizuje zadania na potrzeby obronne Państwa, określone w przepisach 

szczególnych. 



§ 6 
 

1. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą inną niż określoną  
w art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zoz po uzyskaniu zgody Rektora Uczelni. 

2. Szpital może przystąpić do fundacji lub stowarzyszenia za zgodą Rektora Uczelni. 
3. Wniosek do Rektora o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 wymaga 

zaopiniowania przez Radę Społeczną Szpitala.  
4. Szpital może podejmować współpracę z  krajowymi i zagranicznymi instytucjami 

ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami  
międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala. 

5. Działalność, o której mowa w ust. 1, 2 oraz 4 nie może ograniczać realizacji zadań 
dydaktycznych i naukowo-badawczych dla potrzeb Uczelni oraz dostępności  
i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

 
 
 

IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH 
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
§ 7 

 
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnych, diagnostyki  
i rehabilitacji oraz innych świadczeń zgodnie z zakresem działania wskazanym  
w załączniku nr 4 do Statutu. 
 

§ 8 
 

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu określa 
regulamin porządkowy Szpitala. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Szpitala, a zatwierdza go Rada 
Społeczna Szpitala. 

 
 

V. ORGANY SZPITALA 
 

§ 9 
 

Organami Szpitala są: 
1) Dyrektor, 
2) Rada Społeczna Szpitala zwana dalej „Radą”. 
 

§ 10 
 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem oraz 
reprezentującym Szpital na zewnątrz.  

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.  
3. Dyrektora Szpitala zatrudnia Rektor na zasadach i w formach określonych w ustawie  

o zoz. 



4. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami dla innych 
organów. 

5. Dyrektor działa przy pomocy lekarza naczelnego i swoich zastępców. 
6. Dyrektor może upoważnić, na podstawie pełnomocnictwa lekarza naczelnego, swoich 

zastępców, głównego księgowego, kierowników działów oraz samodzielnych 
pracowników  do wykonywania uprawnień, zastrzeżonych ustawą o zoz oraz 
niniejszym Statutem, do jego kompetencji. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 11 

 
1. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie 

odpowiedzialność. 
2. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne, a w szczególności zarządzenia i instrukcje. 
3. Akty wewnętrzne Dyrektora, o których mowa w ust. 2 podlegają ocenie w trybie 

przewidzianym w art. 67 ust. 4 ustawy o zoz. 
4. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawienia Rektorowi Uczelni opinii  

i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego,  
a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem szpitalem klinicznym. 

 
§ 12 

 
1. Oddziałem Szpitala, na bazie którego funkcjonuje klinika Uczelni, kieruje kierownik 

kliniki – ordynator. 
2. Konkurs na stanowisko kierownika kliniki – ordynatora ogłasza i przeprowadza 

Rektor. 
3. Rektor powołuje kierownika kliniki - ordynatora po uprzednim zasięgnięciu opinii 

Dyrektora Szpitala.  
4. Dyrektor Szpitala z kierownikiem kliniki - ordynatorem nawiązuje stosunek pracy  

na podstawie umowy o pracę. 
5. Oddziałem Szpitala na bazie którego nie funkcjonuje klinika kieruje ordynator 

wyłoniony w trybie konkursu, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 ustawy o zoz, 
z którym Dyrektor Szpitala nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

 
 

§ 13 
  
Zasady wynagradzania pracowników Szpitala, w tym Dyrektora określa regulamin 
wynagradzania.  
 

§ 14 
 

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Rektora Uczelni oraz organem 
doradczym Dyrektora Szpitala. 
 



§ 15 
 

1. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni. 
2. Sposób zwoływania posiedzeń rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 

regulamin Rady. 
3. Regulamin Rady, o którym mowa w ust. 2 zatwierdza Rektor Uczelni.  

 
§ 16 

 
1. W skład Rady wchodzą: 
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni, 
2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, 
b) przedstawiciel wojewody, 
c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, 
d) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej, 
e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 
f) 5 osób powołanych przez Senat. 

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Szpitala. 
3. Na wniosek Dyrektora Szpitala, zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady,  

w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 
organizacji związkowych działających w Szpitalu.  

 
§ 17 

 
Do zadań Rady należy: 
1) przedstawianie odpowiednio Rektorowi lub Senatowi Uczelni wniosków i opinii  

w sprawach: 
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia  

na świadczenie zdrowotne, 
b) zbycia środka trwałego, 
c) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 
d) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego przebudową, 

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
e) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród, 
f) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie 

publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala. 
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu  finansowego i inwestycyjnego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku lub pokrycia straty. 

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu  
do zatwierdzenia Rektorowi Uczelni. 

4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Szpitala. 
5) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,  

w którego imieniu Rada wykonuje swe zadania. 
6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby 

korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi 
medycznemu. 



7) opiniowanie wniosków Dyrektora Szpitala w sprawie czasowego zaprzestania 
działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek 
organizacyjnych. 

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zoz i niniejszym Statucie. 
 

§ 18 
 

1. Kadencja Rady trwa cztery lata. 
2. Rada działa do dnia powołania nowej Rady, przy czym powołanie następuje nie 

później niż w ciągu 2 miesięcy od ukonstytuowania kolejno wybranych Władz 
Uczelni. 
 

§ 19 
 

1. Odwołanie członków Rady przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek 
organów określonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit a - f oraz w przypadku: 
1) rezygnacji, 
2) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi  

okolicznościami, jeżeli okres tej nieobecności przekracza 6 miesięcy.  
2. Przewodniczącego Rady powołuje Rektor spośród pracowników Uczelni. 
3. Rektor może odwołać Przewodniczącego Rady przed upływem kadencji.  
4. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, w którym orzeczono 
karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, zakazu wykonywania zawodu, 
zajmowania określonych stanowisk, 

2) ustania stosunku pracy w Uczelni. 
 

§ 20 
 

Od uchwały Rady Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni. 
 
 

 
VI. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 

 
§ 21 

 
1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem w rozumieniu art. 67 ustawy o zoz 

jest Rektor. 
2. Rektor Uczelni dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności: 

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, 
2) prawidłowość gospodarowania mieniem, 
3) gospodarkę finansową. 

4. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Szpitala jest sprzeczna  
z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora Szpitala do jej 
zmiany lub cofnięcia. 

5. Rektor swoje uprawnienia wykonuje przy pomocy Prorektora ds. Klinicznych  
i Kanclerza Uczelni.  



6. Bieżące oraz okresowe czynności z zakresu nadzoru i kontroli Szpitala prowadzą,  
z upoważnienia Rektora pracownicy Działu Kontroli i Audytu. 

 
VII. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA 

 
§ 22 

 
1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą: 

1) jednostki działalności podstawowej, 
2) pozostałe jednostki w tym administracyjne, ekonomiczne, organizacyjno-prawne, 

techniczne i inne. 
2. Schemat organizacyjny Szpitala określa załącznik nr 2 i 2a do niniejszego Statutu. 
 

§ 23 
 

1. Jednostkami działalności podstawowej Szpitala są: 
1) oddziały, 
2) poradnie, 
3) zakłady, 
4) pracownie, 
5) inne realizujące zadania, o których mowa w § 4 ust. 1 Statutu. 

2. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
Statutu. 

3. Zakresy działania jednostek działalności podstawowej Szpitala określa załącznik nr 4 
do niniejszego Statutu. 
 

§ 24 
 
1. Zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala dokonuje się w trybie przewidzianym dla 

zmiany Statutu, z zastrzeżeniem ust 2 i 3. 
2. Zmiany w strukturze i zakresie działania jednostek działalności podstawowej Szpitala 

następują po uzyskaniu opinii Rady. 
3. Zmiany w strukturze pozostałych jednostek organizacyjnych Szpitala, o których 

mowa w § 22 ust. 1 pkt 2) następują w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala. 
 

 
VIII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA 

 
§ 25 

 
Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową  
w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych 
przychodów koszty działalności i zobowiązań. 
 

§ 26 
 

1. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem 
własnym (otrzymanym i zakupionym). 



2. Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego 
wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie oraz na zasadach określonych Zarządzeniem 
Rektora. 

3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych Zarządzeniem 
Rektora.  

4. Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu 
do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wymaga zgody Rektora,  
z zastrzeżeniem art. 53 ust. 5 ustawy o zoz. Do wniosku dotyczącego wniesienia 
majątku Szpitala do spółki lub fundacji należy dołączyć projekt umowy (statutu) oraz 
informacje dotyczące pozostałych wspólników.  

 
§ 27 

 
Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy i inwestycyjny ustalany przez 
Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę. 
 

§ 28 
 

Szpital może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zapisami art. 54 ustawy o zoz. 
 

§ 29 
 

1. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe na: 
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych 

programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących 

zawody medyczne, 
3) remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
4) cele szczególne określone w odrębnych przepisach. 

2. Dotacje budżetowe może przyznać Uczelnia, minister właściwy ds. zdrowia,  
a w przypadku dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 3) także właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Przyznane dotacje przekazywane są za pośrednictwem Uczelni. 
 

§ 30 
 

1. Wartość majątku Szpitala określają: 
1) fundusz założycielski, 
2) fundusz zakładu. 

2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia 
państwowego lub komunalnego. 

3. Fundusz Szpitala stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu 
założycielskiego. 

 
§ 31 

 
1. Szpital decyduje sam o podziale zysku. 
2. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 
 



 
 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 32 
 

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy o zoz  
i przepisy wydane na podstawie tej ustawy, a także przepisy innych ustaw. 
 

§ 33 
 
1. Z dniem nadania Statutu, traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka i Matki nadany przez Rektora Śląskiej Akademii Medycznej Zarządzeniem 
Nr 17 z dnia 17.04.2002 r.  

2. Niniejszy Statut nadano w trybie Zarządzenia nr 36 z dnia 22.11.2002 r. Rektora 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  
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