
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH

 IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza  w Świeciu, zwany dalej  
„Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 
15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Szpital działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pod nazwą „Wojewódzki 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J.  Bednarza w Świeciu”.

§ 2. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.  

§ 3. Siedzibą Szpitala jest miasto Świecie.

§ 4. Obszarem działania Szpitala jest  województwo kujawsko-pomorskie.

§ 5. Szpital jest utworzony w celu udzielania stacjonarnych całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie 
przepisów prawa, a w szczególności:

1) zapewnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży;
2) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami psychiatrii środowiskowej;
3) promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

§  6.  Szpital  udziela  świadczeń  zdrowotnych  na  zasadach  obowiązujących  na  terenie  Rzeczypospolitej 
Polskiej.

§ 7. 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
1) diagnozowanie i leczenie osób w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych z uwzględnieniem 

współczesnej wiedzy lekarskiej, psychologicznej, laboratoryjnej, pielęgniarskiej i nowoczesnej 
diagnostyki;

2) stacjonarna  i  ambulatoryjna  opieka  zdrowotna  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  zakresu 
psychiatrii;

3) odwykowa opieka zdrowotna dla osób uzależnionych od substancji i czynników uzależniających 
(m.in. alkohol, narkotyki, leki);

4) wykonywanie zadań wynikających z merytorycznej kompetencji Szpitala na zlecenie organów 
wymiaru  sprawiedliwości,  instytucji  ubezpieczeniowych  oraz  innych  podmiotów  mających 
interes prawny w uzyskaniu opinii; 

5) działalność związana z orzecznictwem lekarskim, psychologicznym i sądowo-psychiatrycznym; 
6) świadczenie usług diagnostycznych, laboratoryjnych i konsultacyjnych; 
7) wykonywanie  środków  zabezpieczających  na  zasadach  określonych  w  kodeksie  karnym 

wykonawczym; 
8) współudział w organizowaniu pomocy społecznej dla osób korzystających z usług Szpitala; 
9) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 
10) promocja zdrowia psychicznego; 
11)  prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane poprzez:
1) prowadzenie  kompleksowego  procesu  leczenia  metodami  biologicznymi,  oddziaływaniami 

psychologicznymi i psychoterapeutycznymi oraz społecznymi; 
2) prowadzenie  rehabilitacji  psychiatrycznej,  w  tym  działalności  związanej  z  poprawą 

funkcjonowania społecznego pacjentów; 
3) prowadzenie kształcenia specjalizacyjnego i podyplomowego; 
4) prowadzenie i analizę statystyki medycznej; 
5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi.



§ 8. Szpital realizuje także zadania obronne wynikające z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych 
przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności.

§  9. Szpital  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  tj.  handel  detaliczny  (bufet,  sklep,  kiosk), 
wydawniczą oraz może osiągać przychody z najmu, dzierżawy majątku trwałego.

Rozdział 2
Organy Szpitala

§ 10. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Kierownik, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
4. Właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego nawiązuje z Dyrektorem Szpitala stosunek pracy 
na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
5. Dyrektor współpracuje z Radą Społeczną na zasadach określonych w ustawie.

§ 11.  Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
1) zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, 
2) zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 
3) ordynatorów, koordynatorów i kierowników komórek organizacyjnych.

§ 12. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem doradczym Dyrektora oraz organem inicjującym i  
opiniującym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§  13. Radę  powołuje,  odwołuje  oraz  zwołuje  jej  pierwsze  posiedzenie  właściwy  organ  Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 14. 1. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący  -  Marszałek  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  lub  osoba  przez  niego 

wyznaczona; 
2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
b) przedstawiciele wybrani  przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbie 7 

osób. 
2. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala.

§ 15. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2.  Sejmik  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  odwołuje  członka  Rady  przed  upływem  kadencji  w 
przypadku:

1) śmierci;
2) rezygnacji ze stanowiska;
3) utraty przez niego zdolności  do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady; 
5) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego.

3. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może odwołać członka Rady z 
inicjatywy:

1) komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;
2) grupy co najmniej 3 radnych  województwa kujawsko-pomorskiego; 
3) Klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 16. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy oraz innych przepisach, a także  
przedstawia  Województwu  Kujawsko-Pomorskiemu  opinie  w  sprawie  wydzierżawiania,  wynajmowania, 
oddania w użytkowanie, użyczenie i zbycie majątku trwałego Szpitala.

§ 17. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 
działalności Rady, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.



Rozdział 3
Struktura organizacyjna

§ 18 . 1  W skład Szpitala wchodzą: 
1) zakłady lecznicze, których jednostki i komórki organizacyjne wykonują działalność medyczną: 

a) Szpital  Bednarza   -  udzielający  stacjonarnych  i  całodobowych  świadczeń  zdrowotnych 
szpitalnych;

b) Zespół Poradni Szpitala Bednarza , udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
2) komórki organizacyjne niemedyczne, wykonujące zadania z zakresu spraw administracyjnych,  

księgowych,  gospodarczych,  technicznych,  ekonomicznych  i  innych  oraz  samodzielne 
stanowiska pracy.

2. Strukturę organizacyjną zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zakres udzielanych 
świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny.

Rozdział 4 
Forma gospodarki finansowej 

§ 19. 1 Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.  Szpital  prowadzi  jedną  rachunkowość  oraz,  niezależnie  od  liczby  prowadzonych  przedsiębiorstw, 
sporządza jedno sprawozdanie finansowe.
3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.
4. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


