
Załącznik do uchwały nr 66/2022

z dnia 6 grudnia 2022  r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

S T A T U T

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

UNIWERSYTECKIEGO  SZPITALA  KLINICZNEGO  NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO

UNIWERSYTETU  MEDYCZNEGO W ŁODZI

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 

im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwany dalej „Szpitalem” jest 

nie będącym przedsiębiorcą podmiotem leczniczym - publicznym zakładem opieki zdrowotnej

prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Organem założycielskim Szpitala jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej „Uniwersytetem 

Medycznym”.

3.     Pełna nazwa Szpitala brzmi: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

4.     Skrócona nazwa Szpitala brzmi:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego  w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

5.      Siedzibą Szpitala jest Łódź, ul. Kopcińskiego 22

6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



§ 2

Szpital działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 711 ze 

zmianami ),

b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. nr 141, 

poz.1184),

c) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

d) niniejszego statutu.

§ 3

Szpital ma prawo posługiwania się chronionymi prawnie pieczęciami o treści pełnej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 

oraz pieczęciami ze skróconą nazwą Szpitala o treści:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 

które mogą być uzupełniane w zależności od potrzeb m.in. nazwą wyodrębnionego przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego, nazwą jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej, adresem, numerem 

REGON, numerami telefonicznymi i faksowymi.



 

ROZDZIAŁ II 

CELE I  ZADANIA SZPITALA 

 

 

§ 4 

 

1. Podstawowym celem działalności Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych  

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób 

wykonujących zawód medyczny. 

3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych.  

 

§ 5 

 

Szczegółowe zasady wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych określa umowa zawarta między Szpitalem a Uczelnią. 

 

§ 6 

 

1. Do zadań Szpitala należy w szczególności: 

a) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub 

ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych  

w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala, 

b)  udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz innych uczelni i instytucji   

prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie   

 wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 

c) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu 

zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w 

zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów, 

d)   prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia, 

e)   prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę  zdrowotną, 

f)    pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów, 

g)   orzecznictwo dla potrzeb sądów, prokuratur i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób prawnych   

    i fizycznych, 

      h)  prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów, 

 i)  opracowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie innych podmiotów, 

j)  wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów diagnostycznych w ramach posiadanych 

możliwości na podstawie stosownych przepisów, 



 

k) udział w planowaniu i realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego na 

potrzeby obronne państwa w zakresie prowadzonej działalności leczniczej. 

2. 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. 

3. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 7 

 

1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a)   świadczeń zdrowotnych dla ludności i podmiotów gospodarczych realizowanych na zasadzie 

odpłatności na ich zlecenie lub na podstawie zawartych umów, 

b)   organizowania zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, kursów i innych form 

kształcenia kadr medycznych, 

c)    prowadzenia aptek ogólnodostępnych, 

d)    usług transportu sanitarnego, 

e) najmu powierzchni i lokali użytkowych, 

f) badań klinicznych, 

g) atestacji leków, sprzętu, materiałów i aparatury medycznej, 

h) doradztwa, konsultacji, opinii i ekspertyz, 

i) usług pralniczych 

j) sprzedaży usług i produktów związanych z funkcjonowaniem działalności technicznej  

i administracyjnej Szpitala 

k)       wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów diagnostycznych, 

 l)      promocji zdrowia,  

ł)       promocji leków, sprzętu, materiałów i  aparatury medycznej. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może być uciążliwe dla pacjenta 

lub przebiegu leczenia. 

2. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz 

prowadzona ich reklama. 

 

§ 8 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą  określa regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustalony przez Dyrektora Szpitala opiniuje Rada Społeczna. 



 

3.  Do czasu wydania (wejścia w życie) regulaminu organizacyjnego dozwolone jest funkcjonowanie 

Regulaminu porządkowego utworzonego  na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZPITALA 

 

§ 9 

 
Organami Szpitala są:  
 
1. Dyrektor 

2. Rada Społeczna 

 
 

§ 10 

 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz 

reprezentującym   Szpital na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych 

organów. 

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

odpowiedzialność. 

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. 

 
§ 11 

 

1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 

a) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań 

statutowych Szpitala,  

b)  należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi do użytkowania,  

c)  prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

d) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala, 

e)  należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w dyspozycji 

Szpitala, 

f)  współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi  działającymi na terenie Szpitala. 

2. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną Rektor 

Uniwersytetu Medycznego. 

3. Dyrektor Szpitala uczestniczy, z głosem doradczym, w posiedzeniach Senatu oraz jest członkiem 

Senackiej Komisji d/s Klinicznych. 



 

4.  Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania  Senatowi, innym organom kolegialnym i 

komisjom Uniwersytetu Medycznego opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji 

organu założycielskiego a wywołujących skutki w sferze  związanej z zarządzaniem Szpitalem. 

5.  Dyrektor Szpitala wydaje opinię dotyczącą kandydata na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki  

i uczestniczy, z głosem doradczym, w komisji konkursowej. 

6.  Dyrektor Szpitala jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z ordynatorem 

- kierownikiem  kliniki. 

7. Dyrektor Szpitala posiada prawo do tworzenia nowych komórek  organizacyjnych, o ile nie wpływa na 

ograniczenie podstawowego rodzaju działalności Szpitala. 

8. Dyrektor Szpitala w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego statutu, a także w innych o 

znaczeniu strategicznym dla jednostki którą kieruje, współpracuje bezpośrednio z Rektorem, 

Prorektorem ds. Klinicznych oraz Kanclerzem Uniwersytetu Medycznego. 

 
§ 12 

 

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu 

Medycznego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. 

 

§ 13 

 

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu 

Medycznego. 

 

§ 14 

 

W skład Rady Społecznej wchodzą: 
 
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego,  

2) jako członkowie: 

   a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, 

   b) przedstawiciel wojewody, 

   c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu 

      województwa,  

   d) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej, 

   e) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 

   f) 5 osób powołanych przez Senat albo radę naukową Uniwersytetu Medycznego. 

 

 

 



 

§ 15 

 

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 Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności, 

c) przyznania Dyrektorowi Szpitala nagród, 

d) 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, w tym planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu  finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 

d) podziału zysku, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego 

f) regulaminu organizacyjnego 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów  z wyłączeniem 

spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

4) opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie. 

 
§ 16 

 
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. 

2. Przewodniczącego Rady Społecznej przed upływem kadencji może odwołać Rektor. 

3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów 

określonych w § 14 pkt 2 ppkt a-f. 

4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady 

Społecznej. 

 

 

§ 17 

 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do organu założycielskiego. 



 

 
ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA  

 

§ 18 

 
1. Strukturę organizacyjną Szpitala  tworzą wyodrębnione zakłady lecznicze: 
 
a. zakład leczniczy o nazwie „Szpital Kliniczny nr 1” 
b. zakład leczniczy o nazwie „Zespół Poradni”  
 
2. W ramach zakładu leczniczego „Szpital Kliniczny nr 1” powołano: 
 
a.  jednostki organizacyjne działalności medycznej (wraz z podległymi komórkami 
organizacyjnymi) tj. : 
 

a) oddziały kliniczne 

b) zakłady 

d) pracownie 

e) aptekę szpitalną  

d) stację dializ  

 wg wykazu ujętego w Załączniku Nr 1 do Statutu niniejszego. 

b. jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-

prawnej, technicznej i pomocniczej, (wraz z podległymi komórkami organizacyjnymi),  

wg wykazu ujętego w Załączniku Nr 2 do Statutu niniejszego, przy czym jednostki te obsługują 

oba przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1.  

3.  W ramach zakładu leczniczego „Zespół Poradni” powołano jednostki organizacyjne 

działalności medycznej (wraz z podległymi komórkami organizacyjnymi): 

a. Ambulatorium 

b. Zakład Rehabilitacji 

c. POZ 

4. Zakłady lecznicze, o których mowa w ust. 1 to zespoły składników majątkowych,  

za pomocą których podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej.  

5. Zakład leczniczy podmiotu leczniczego jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów  

o statystyce publicznej, dla których nie sporządza się odrębnego budżetu. 

 
 

§ 19 

 
Schemat organizacyjny Szpitala stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu. 

 
 
 
 



 

§ 20 

 

 Strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek i komórek 

organizacyjnych powołanych w wyodrębnionych w zakładach leczniczych Szpitala określa 

Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA 

 

 

§ 21 

 
Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzony jest w formie samodzielnego 

zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i zobowiązań. 

 
 

§ 22 

 
1. Wartość majątku Szpitala określają:  

a) fundusz założycielski, 

b) fundusz zakładu. 

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

lub komunalnego lub mienia państwowej uczelni medycznej. 

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

 

§ 23 

 
Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy, w tym inwestycyjny  ustalany przez 

Dyrektora Szpitala. 

 
§ 24 

 
1. Szpital decyduje sam o podziale zysku. 

2. Szpital pokrywa we własnym zakresie stratę netto. 

 

§ 25 

 

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  

i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 



 

 

§ 26 

 

1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe: 
 
a) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 

b) na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym 

na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów 

medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym, 

c) z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu, 

d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 

chyba ze przepisy odrębne stanowią inaczej, 

e) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej 

f) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami., 

g) na realizację zadań dydaktycznych i badawczych zleconych przez Rektora Uniwersytetu 

h) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust.2 ustawy o działalności leczniczej 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, mogą być finansowane ze środków publicznych, 

pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, organu, który utworzył zakład, 

oraz jednostki samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, uprawnionych na podstawie 

odrębnych przepisów.  

 
§ 27 

 

 

l. Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe na: 
 

a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów 

zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 

b) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, 

c)  inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych urządzeń - aparatury i sprzętu medycznego, 

d)  cele i na zasadach określonych w art.114-117 ustawy o działalności leczniczej, 

e)  cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§ 28 

 
 

1. Szpital na podstawie zawartej umowy z Uniwersytetem Medycznym otrzymuje dotacje przyznane z 

budżetu państwa na świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach szkolenia studentów pod 



 

bezpośrednim nadzorem lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza będących 

pracownikami tej uczelni. 

2. W przypadku nie wydzielenia przez budżet państwa dotacji, o której mowa w ust.1, wysokość tej 

dotacji określa się w zawartej umowie, uwzględniając przede wszystkim liczbę kształconych 

studentów oraz liczbę godzin dydaktycznych realizowanych w Szpitalu w danym roku akademickim. 

 

 

ROZDZIAL VI 

NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA  

 

§ 29 

 

1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Rektor Uniwersytetu Medycznego. 

2. Bieżącą działalność w zakresie nadzoru i kontroli Szpitala prowadzi, z upoważnienia Rektora, 

wyznaczona przez Rektora jednostka organizacyjna. 

3. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala oraz pracy Dyrektora. 

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3 obejmują  w szczególności: 

a) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,  

b) prawidłowość gospodarowania mieniem, 

c) gospodarkę finansową. 

5. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor Szpitala sporządza i przekazuje podmiotowi 

tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, który jest przygotowywany 

na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata oraz informację o zdarzeniach mających wpływ 

na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala.  

6. Podmiot sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Szpitala jest sprzeczna  

z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora Szpitala do jej zmiany lub 

cofnięcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 30 

 
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązujący dotychczasowy Statut Szpitala. 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz jednostek organizacyjnych działalności medycznej Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, działających w ramach wydzielonych 

zakładów leczniczych.  

2. Wykaz jednostek organizacyjnych działalności ekonomiczno-administracyjnej, 

organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. 

3. Schemat organizacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego 

w  Łodzi.


