
 
Uchwała nr 187/2016 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 30 listopada 2016 roku 

 
w sprawie zmiany w Statucie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. 
Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia 
tekstu jednolitego Statutu 
 

Senat działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Statucie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – tekst jednolity nadany na mocy uchwały nr 
203/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 
listopada 2012 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, nadanego na mocy uchwały nr 46/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Klinicznemu im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego: uchwałą nr 47/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, 
uchwałą nr 141/2013 z dnia 25 września 2013 roku, uchwałą nr 134/2014 z dnia 25 czerwca 2014 
roku, uchwałą nr 196/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, uchwałą nr 67/2015 z dnia 27 maja 2015 
roku, uchwałą nr 114/2015 z dnia 30 września 2015 roku i uchwałą nr 75/2016 z dnia 25 maja 2016 
roku, 
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) użyty w § 1 ust. 7, § 3 ust. 2, § 7, § 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, § 22 ust. 1, w różnym przypadku 
wyraz „przedsiębiorstwo” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „zakład 
leczniczy”, 

 

2) w § 2: 

   a)  pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

 „1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1638),”, 

    b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),” 

   c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

            „4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1047),”, 
 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, 
pod warunkiem, że jej charakter nie stoi w sprzeczności z celami i zadaniami Szpitala.”, 

 

4) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Szpital w wyodrębnionych zakładach leczniczych prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:” 
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5) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor Szpitala, w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego Statutu, współpracuje 
bezpośrednio z Rektorem, Prorektorami, Pełnomocnikiem Rektora ds. szpitala klinicznego, 
Dziekanami oraz Kanclerzem Uczelni i jego Zastępcami.”, 

 
6) § 19 otrzymuje brzmienie: 

 „1. W Szpitalu działa Rada Klinicystów. 
2. Kompetencje Rady Klinicystów oraz zasady działania i wyboru Przewodniczącego Rady 
określa Rektor.”, 

 

7) § 21 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają: 
1) fundusz założycielski, 
2) fundusz zakładu. 

2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Skarbu 
Państwa lub Uczelni, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.  
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego. 
4. Fundusz zakładu Szpitala zwiększa się o: 

1) zysk netto, 
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tych aktywów, 
3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto, o której mowa w § 

22 ust. 5 lit. a). 
5. Fundusz zakładu Szpitala zmniejsza się o: 

1) stratę netto; 
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego 
przeszacowania tych aktywów. 

6. Mienie Uczelni może być przekazane Szpitalowi w nieodpłatne użyczenie na podstawie 
odrębnej umowy.”, 

 

8) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyodrębnione w działalności leczniczej Szpitala zakłady lecznicze są jednostkami 
lokalnymi w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla których nie sporządza się 
odrębnego bilansu. 
2. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala, 
zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala. Plan finansowy przekazywany jest do 
wiadomości Rektora Uczelni. 
3. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej 
działalności oraz reguluje zobowiązania. 
4. Szpital decyduje o podziale zysku oraz pokrywa stratę netto we własnym zakresie na 
zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 
5. Jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez Szpital oraz po dodaniu 
kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, wówczas Uczelnia: 

a) w terminie 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Szpitala, pokrywa stratę netto Szpitala za rok obrotowy, w kwocie, jaka nie może być 
pokryta zgodnie z ust.4, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, 
albo 

b) w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w lit. a) uchwałą Senatu 
podejmuje decyzję o likwidacji Szpitala. 

6. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 5, dotyczą roku obrotowego   
objętego sprawozdaniem finansowym. 
7. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto Dyrektor Szpitala,  
w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej 



 3

Szpitala o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, na okres nie dłuższy 
niż 3 lata, i przedstawia go Uczelni w celu zatwierdzenia.”, 
 

9) § 23 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Szpital gospodaruje posiadanym mieniem. 
 2. Gospodarowanie posiadanym mieniem musi następować w sposób uwzględniający 
konieczność prowadzenia przez Uniwersytet procesu nauczania na terenie Szpitala zgodnie z 
zawartymi umowami oraz wewnętrznymi regulacjami w powyższym zakresie. 
3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Uczelnię. 
4. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Uczelnię, po uprzednim zasięgnięciu opinii Dyrektora Szpitala.  
5. Szpital uprawniony jest do zawierania umów, których przedmiotem będzie dostawa 
towarów lub usług oraz dokonywania innych czynności prawnych z podmiotami tworzącymi 
konsorcjum wyłącznie wtedy, gdy z treści umowy zawieranej z liderem konsorcjum wynikał 
będzie zakaz dochodzenia należności od Szpitala przez innego członka konsorcjum niż 
faktyczny dostawca towaru lub usługi.” 
 

10) § 24 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

              „7) na pokrycie straty netto, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.”, 

 

11) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, Statutem 
i Regulaminem Organizacyjnym, oraz pod względem celowości, gospodarności i 
rzetelności.”, 

 

12) dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 – Struktura organizacyjna Szpitala. 
            Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora 
Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nadanego na mocy 
uchwały nr 46/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi 
Klinicznemu im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
uwzględniający zmiany ujęte w uchwale nr 203/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 
Statutu, zmienionego: uchwałą nr 47/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr 141/2013 z dnia 
25 września 2013 roku, uchwałą nr 134/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 196/2014 z 
dnia 19 grudnia 2014 roku, uchwałą nr 67/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, uchwałą nr 114/2015 z dnia 
30 września 2015  roku,  uchwałą nr 75/2016  z dnia 25 maja 2016 roku i uchwałą nr 187/2016 z dnia 
30 listopada 2016 roku. 
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                       R e k t o r  
 
       
                  prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


