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Statut Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej  nadany Uchwałą Nr VI/41/352/22 Rady 

Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21.04.2022 r. – wersja ujednolicona zawierająca zmiany 

wprowadzone Uchwała Nr VI/49/413/22 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24.11.2022 r. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Szpital Pediatryczny, zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym dla Szpitala jest Powiat Bielski. 

§ 2. 1. Szpital wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000014000-W-

24. 

2. Szpital posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod 

numerem: 0000102366. 

§ 3. Szpital działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 4. 1. Siedzibą Szpitala jest miasto Bielsko-Biała: adres siedziby 43-300 Bielsko-Biała, ul. 

Sobieskiego 83. 

2. Obszarem działania Szpitala jest teren powiatu bielskiego, miasta Bielska - Białej 

i województwa śląskiego. 

3. Szpital może prowadzić działalność poza obszarem określonym w ust. 2 na podstawie 

odrębnych umów. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Szpitala 

§ 5. 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących wykonywanie świadczeń. 

2. Do zadań Szpitala należy: 

1) udzielanie stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz 

ambulatoryjnych  i dziennych świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych, realizowanych na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej 

odpłatności na zasadach określonych w ustawach, odrębnych przepisach lub umowach 

cywilnoprawnych; 

2) prowadzenie i rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia; 

3) uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób 

wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

4) udział w realizacji programów zdrowotnych; 

5) udzielanie konsultacji medycznych zewnętrznych i orzecznictwa lekarskiego; 

6) wykonywania zadań na potrzeby obronne państwa. 

3. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony 

zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr 

medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi, realizującymi zadania należące do zakresu 

działalności Szpitala. 
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4. Szpital może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z prowadzeniem badania 

klinicznego. 

5. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust.3. 

§ 6. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje w szczególności z innymi podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-

epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 

Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna Szpitala 

§ 7. 1. Szpital prowadzi swoją działalność w dwóch zakładach leczniczych: 

1) Lecznictwo Zamknięte; 

2) Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z Diagnostyką. 

2.   Zakład leczniczy Lecznictwo Zamknięte, który tworzą komórki organizacyjne: 

1) Oddział Niemowlęcy - 24 łóżka (w tym 2 do intensywnej opieki medycznej); 

2) Oddział Pediatryczny - 40 łóżek (w tym 2 do intensywnej opieki medycznej), z dwoma 

pododdziałami: 

- gastroenterologicznym 15 łóżek, 

- ogólnopediatrycznym 25 łóżek, 

3) Oddział Chirurgii Dziecięcej (31 łóżek), z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej: 

- chirurgia dziecięca - 22 łóżka (w tym 2 łóżka do intensywnej opieki medycznej), 

- otolaryngologia dziecięca - 9 łóżek (w tym 2 łóżka do intensywnej opieki medycznej), 

4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (5 łóżek); 

5) Izba Przyjęć z Ambulatorium Chirurgicznym i Wyjazdowym Zespołem Sanitarnym typu N; 

6) Blok Operacyjny; 

7) Apteka Szpitalna; 

8) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (30 łóżek). 

3. Zakład leczniczy Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z Diagnostyką, który 

tworzą jednostki i komórki organizacyjne:  

1) Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z Diagnostyką: 

a) Poradnia Neurologiczna dziecięca, 

b) Poradnia Kardiologiczna dziecięca, 

c) Poradnia Alergologiczna dziecięca, 

d) Poradnia Laryngologiczna dziecięca, 

e) Poradnia Nefrologiczna dziecięca, 

f) Poradnia Endokrynologiczna dziecięca, 

g) Poradnia Rehabilitacyjna dziecięca, 

h) Poradnia Logopedyczna, 

i) Poradnia Chirurgii Dziecięcej, 

j) Poradnia Preluksacyjna, 

k) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe, 
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l) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej dziecięcej, 

m) Gabinet Fizjoterapii, 

n) Pracownia EEG, 

o) Pracownia Spirometrii, 

p) Pracownia EKG, 

q) Pracownia Diagnostyki Obrazowej: tomograf komputerowy, RTG, USG, 

r) Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

s) Poradnia Pediatryczna, 

t) Poradnia Anestezjologiczna, 

u) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 

v) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (15 miejsc), 

w) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dziecięca. 

2) Medyczne Laboratorium diagnostyczne, z komórką organizacyjną: 

a) Medyczne laboratorium diagnostyczne. 

4. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne, określone w regulaminie organizacyjnym 

komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Szpitala. 

Rozdział 3. 

Organy i zarządzanie Szpitalem 

§ 8. Organami Szpitala są: 

1. Dyrektor. 

2. Rada Społeczna. 

§ 9. 1. Dyrektor kieruje Szpitalem oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala i dokonuje czynności 

w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Szpitala. 

3. W razie czasowej niemożności wykonywania przez Dyrektora Szpitala czynności 

służbowych w powodu  nieobecności, działalnością Szpitala kieruje i reprezentuje go na zewnątrz 

wyznaczony przez niego Z-ca Dyrektora. 

§ 10. 1. Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata. 

2. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego Rady na 

kolejną kadencję. 

§ 11. 1. Rada Społeczna Szpitala składa się z 5 osób, w tym: 

1) przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego, 

b) 3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej. 

2. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić 

w następujących przypadkach: 

- na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej, 

- na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z zastrzeżeniem ust. 3, 
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- na wniosek podmiotu delegującego daną osobę. 

3. Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o odwołanie członka 

Rady Społecznej, przed upływem kadencji w następujących przypadkach: 

- członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez 

usprawiedliwienia, 

- członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, 

określonych w uchwałach Rady Społecznej. 

§ 12. Mandat członka Rady Społecznej wygasa przed końcem kadencji w przypadku śmierci 

członka Rady Społecznej. 

§ 13. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji z przyczyn 

określonych w § 11 ust. 2 i § 12 Rada Powiatu uzupełnia skład Rady Społecznej. 

§ 14. Na wniosek podmiotu tworzącego lub Dyrektora Szpitala Rada Społeczna może 

opiniować inne niż wymienione w art. 48 ustawy o działalności leczniczej wnioski związane 

z funkcjonowaniem Szpitala. 

Rozdział 5. 

Zasady działalności finansowej i gospodarczej 

§ 15. 1. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej. 

2. Dyrektor Szpitala przedstawia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej w terminie 

ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia. 

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych 

miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. 

§ 16. Szpital może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej 

w zakresie: 

1) usług konsultacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, 

2) usług związanych z organizacją szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych, 

3) usług parkingowych, 

4) usług najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości, miejsc na reklamy, 

5) usług laboratoryjnych, 

6) usług ksero. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. 1. Zmiany w Statucie następują w tym samym trybie co jego nadanie. 

§ 18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy 

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

 


