
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/2/17 

RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu. 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1638 i poz. 2260) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Nadaje się Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXIV/54/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą 

w Grudziądzu. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Arkadiusz Goszka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 533



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/2/17 

Rady Miejskiej Grudziądza 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

STATUT REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 

IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego 

w Grudziądzu zwany dalej „Szpitalem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, 

o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej 

„ustawą”, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002976. 

 

§ 2.  Siedzibą Szpitala jest miasto Grudziądz. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Szpitala 

 

§ 3.  Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy. 

 

§ 4.1.  Do zadań Szpitala należy: 

1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych: 

a)  stacjonarnych i całodobowych szpitalnych oraz innych niż szpitalne, 

b)  ambulatoryjnych, w tym obejmujących swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu 

rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego; 

2)  promocja zdrowia; 

3)  możliwość realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

2.  Szpital wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa 

oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych. 

 

§ 5.1.  Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą inną niż działalność 

lecznicza w następującym zakresie: 

1)  handel detaliczny; 

2)  usługi gastronomiczne; 

3)  usługi farmaceutyczne; 

4)  usługi parkingowe; 

5)  usługi medycznego zabezpieczenia imprez; 

6)  usługi transportu sanitarnego; 

7)  najem, dzierżawa lub inne formy udostępniania mienia ruchomego i nieruchomości. 

2.  Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w sposób uciążliwy dla pacjentów lub przebiegu 

leczenia. 

 

Rozdział 3. 

Organy i struktura organizacyjna Szpitala 

 

§ 6.  Organami Szpitala są: 

1)  Dyrektor; 

2)  Rada Społeczna. 

 

§ 7.1.  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym 

Dyrektora. 

2.  Do zadań Rady Społecznej należy: 

1)  wykonywanie zadań określonych w ustawie; 
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2)  opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawie oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie mienia ruchomego 

Szpitala o jednostkowej wartości księgowej netto przekraczającej 10.000 zł; 

3)  opiniowanie programu naprawczego Szpitala na wniosek Dyrektora lub Prezydenta Grudziądza; 

4)  wykonywanie innych zadań określonych w Statucie. 

3.  Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania Rady 

Społecznej kolejnej kadencji. 

4.  Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku: 

1)  rezygnacji członka Rady; 

2)  zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego swojego przedstawiciela; 

3)  prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie; 

4)  naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 48 ust. 7 ustawy; 

5)  podjęcia zatrudnienia w podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Szpitala. 

 

§ 8.1.  Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor, który reprezentuje Szpital na zewnątrz. 

2. Dyrektor jako kierownik podmiotu leczniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy ds. 

Technicznych, Zastępcy ds. Pielęgniarstwa, Zastępcy ds. Administracyjno-Organizacyjnych, Zastępcy ds. 

Ekonomicznych, Zastępcy ds. Lecznictwa (w przypadku gdy dyrektor nie jest lekarzem), Głównego 

Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki, kierowników, ordynatorów i koordynatorów. 

3.  Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań. 

 

§ 9.1.  Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą: 

1)  zakłady lecznicze: 

a)  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - Szpital, 

b)  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - Ambulatoryjna Opieka 

Specjalistyczna, 

c)  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - Diagnostyka, 

d)  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego - Świadczenia Zdrowotne Inne Niż 

Szpital; 

2)  komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska działalności pomocniczej zapewniające obsługę 

administracyjną, ekonomiczną i techniczną wspólną dla zakładów leczniczych. 

2.  Schemat struktury organizacyjnej Szpitala stanowi załącznik do Statutu. 

 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa Szpitala 

 

§ 10.  Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania, na zasadach określonych w ustawie oraz 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

§ 11.1.  Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest Plan Finansowy, w tym Plan Inwestycyjny ustalony 

przez Dyrektora. 

2.  Plan Finansowy na dany rok wraz z informacją na temat założeń przyjętych do ustalenia Planu po 

zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Dyrektor przekazuje Prezydentowi Grudziądza w terminie do dnia 

15 października roku poprzedniego. 

3.  Zmiany Planu Finansowego w trakcie roku mogą być dokonywane przez Dyrektora z zachowaniem 

warunku określonego w art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

i wymagają zaopiniowania przez Radę Społeczną. 

4.  Informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne z 

wykonania Planu Finansowego, Dyrektor przekazuje Prezydentowi Grudziądza wraz z częścią opisową 

wykonania Planu po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną. 

 

§ 12.1.  Roczne sprawozdanie finansowe Szpitala zatwierdza Rada Miejska Grudziądza. 

2.  Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Szpitala dokonuje 

Rada Miejska Grudziądza. 

3.  Czynności przygotowawcze do wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 

finansowego Szpitala przeprowadza Prezydent Grudziądza. 
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