
                                                                                                             

 UNIWERSYTET                                                                         
MIKOŁAJA KOPERNIKA  

W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr 144 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2  
im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 

 
Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 22 lit. b Statutu UMK z dnia 22 października 2013 r. oraz art. 42 ust. 

4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)  

 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 

 

Statut 
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 

im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy zwany dalej „Szpitalem 

Uniwersyteckim” jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Podmiotem tworzącym dla Szpitala Uniwersyteckiego jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu zwany dalej „Uniwersytetem”. 

3. Pełna nazwa podmiotu leczniczego brzmi: Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela 
w Bydgoszczy. 

4. Podmiot leczniczy prowadzi dwa przedsiębiorstwa pod nazwą:  
1) „Szpital Biziela” jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym wykonuje 

się działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; 
2) „Zespół Poradni i Przychodni Biziel” jako przedsiębiorstwo podmiotu 

leczniczego, w którym wykonuje się działalność w zakresie ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej 
opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w 
warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym 
w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu oraz obejmujące udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne 
wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania 
leczniczego. 
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§ 2 
Szpital Uniwersytecki działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
2. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1,  
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, 

4. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,  
5. niniejszego Statutu,  
6. innych obowiązujących przepisów prawa.  

 
II. CELE I ZADANIA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO 

 
§ 3 

1. Misja Szpitala Uniwersyteckiego: Istotą funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego jest 
utrzymanie statusu nowoczesnego i sprawnie zarządzanego ośrodka medycznego. W toku 
naszych działań pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów - pacjentów   i 
zmianom zachodzącym w sektorze usług medycznych. Zadaniem Szpitala Uniwersyteckiego 
jest budowanie pozytywnego wizerunku jednostki poprzez działania public relation, 
respektowanie przepisów praw pacjenta, wdrażanie nowych standardów i technologii 
medycznych oraz ciągłe doskonalenie i kształcenie kadr, by utrzymać pozycję wiodącej 
jednostki w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wielospecjalistycznego 
lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. 

2. Podstawowym celem Szpitala Uniwersyteckiego jest realizacja zadań dydaktycznych                 
i badawczych polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych 
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie 
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

3. Szpital Uniwersytecki uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu 
medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.  

4. Szpital Uniwersytecki uczestniczy w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz 
naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. Ponadto, Szpital Uniwersytecki może 
uczestniczyć w realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.  

 
§ 4 

1. Do zadań Szpitala Uniwersyteckiego należy:  
1) udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu i innych uczelni 

prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych, prowadzenie 
działalności szkoleniowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
ochrony zdrowia i kształcenia podyplomowego kadr medycznych oraz organizacja szkoleń, 
konferencji naukowych, kursów i innej działalności dydaktycznej, 

2) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonych 
przedsiębiorstw w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności 
reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego, 
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3) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.  
2. Szpital Uniwersytecki wykonuje swoje zadania w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa oraz zawartych umów.  
3. Szpital Uniwersytecki 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.   

 
§ 5 

1. Szpital Uniwersytecki może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi 
przepisami prawa, określoną w załączniku nr 2 do Statutu.  

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1, nie może ograniczać 
dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów.  

3. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe 
oraz prowadzona ich reklama. 

4. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych może być wykonywana działalność 
gospodarcza inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest 
uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

 
III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 

 
§ 6 

1. Siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego jest miasto Bydgoszcz.  
2. Obszarem działania Szpitala Uniwersyteckiego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Obszar działania Szpitala Uniwersyteckiego na rzecz uprawnionych do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych określają umowy zawarte                        
z dysponentami tych środków.  

4. Szpital Uniwersytecki nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która 
potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia 
lub zdrowia. 

5. Szpital Uniwersytecki może udzielić odpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach 
prowadzonej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

 
IV. RODZAJE I ZAKRESY UDZIELANYCH ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH 

 
§ 7 

1. Szpital Uniwersytecki prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:  
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – w ramach przedsiębiorstwa 
pod nazwą „Szpital Biziela” 
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w ramach przedsiębiorstwa pod nazwą „Zespół 
Poradni i Przychodni Biziel”. 

2. „Szpital Biziela”  udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: alergologii, anestezjologii i 
intensywnej terapii, angiologii, angioplastyki wieńcowej, chemioterapii, chirurgii dziecięcej, 
chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii 
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szczękowo-twarzowej, chorób wewnętrznych, endoprotezo plastyki, endowaskularnego 
zaopatrzenia, gastroenterologii, ginekologii onkologicznej, hematologii, immunologii 
klinicznej, kardiologii, leczenia chorób krwotocznych naczyń mózgowych, leczenia ostrych 
zespołów wieńcowych, leczenia udarów, leczenia zaćmy, medycyny ratunkowej, neonatologii, 
neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii klinicznej, ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, otolaryngologii i onkologii laryngologicznej, patologii ciąży, patologii noworodka, 
położnictwa i ginekologii, programów lekowych, reumatologii, urologii, urologii dziecięcej, 
urologii laparoskopowej, urologii onkologicznej. 

3. „Zespół Poradni i Przychodni Biziel” udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie: 

1) alergologii, badań prenatalnych, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, 
chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii przewodu pokarmowego, chorób naczyń, 
chorób zapalnych, chorób zapalnych jelit, diabetologii, echokardiografii, 
elektrokardiografii, endokrynologii, endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, foniatrii i audiologii, gastroenterologii, genetyki, ginekologii i 
położnictwa, ginekologii endokrynologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologii i 
nowotworów krwi, kardiologii, kompleksowego leczenia cukrzycy, laktacji, leczenia 
bólu, leczenia osteoporozy, leczenia owrzodzeń goleni, logopedii, medycyny pracy, 
neonatologii, neurochirurgii, neurologii dziecięcej, neurologii i leczenia padaczki, 
okulistyki, okulistyki dla dzieci, onkologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii ruchu, 
otolaryngologii, patologii ciąży, pulmunologii, proktologii, psychologii, reumatologii, 
ultrasonografii, urologii dziecięcej, urologii, zdrowia psychicznego; 

2) podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej 
POZ, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej;  

3) diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne w zakresie: radiologii i 
diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, 
diagnostyki immunologicznej, diagnostyki patomorfologicznej, pobierania i hodowli 
tkanek, krwiolecznictwa, innej nie wymienionej diagnostyki;  

4) rehabilitacji w zakresie: fizykoterapii, fizjoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, logopedii i 
rehabilitacji głosu i mowy, innej nie wymienionej rehabilitacji; 

5) opieki doraźnej w zakresie zespołu wyjazdowego neonatologicznego N,  
6) profilaktyki i programów zdrowotnych.  

 
V. STRUKTURA WEWN ĘTRZNA 

 
§ 8 

1. Jednostki organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego tworzy, przekształca i likwiduje Senat 
Uniwersytetu na wniosek Dyrektora Szpitala. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do Statutu. 
3. Sposoby i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim 

nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej lub Statucie określa ustalony przez 
Dyrektora Szpitala i zatwierdzony przez Uniwersytet Regulamin Organizacyjny Szpitala 
Uniwersyteckiego.  
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4. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną poszczególnych jednostek i komórek 
organizacyjnych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa Szpitala Uniwersyteckiego 
określają ich regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala.  

5. Obowiązki i uprawnienia zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników 
poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych określają zakresy czynności, 
zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala.  

6. Obowiązki i uprawnienia pracowników określają zakresy czynności opracowane i 
zatwierdzone przez właściwych kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.  

 
 

VI. ORGANY SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO 
 

§ 9 
Organami Szpitala Uniwersyteckiego są: 

1. Dyrektor Szpitala,  
2. Rada Społeczna, 
3. Rada Ordynatorów.  

 
§ 10 

1. Dyrektor Szpitala jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym oraz 
reprezentującym Szpital Uniwersytecki na zewnątrz wraz z działającymi przedsiębiorstwami w 
ramach Szpitala Uniwersyteckiego.  

2. Dyrektor Szpitala samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala Uniwersyteckiego oraz 
jego przedsiębiorstw i ponosi odpowiedzialność za ich zarządzanie.  

3. Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Uniwersyteckiego.  
 

§ 11 
1. Dyrektora Szpitala zatrudnia Rektor Uniwersytetu na wniosek prorektora ds. Collegium 

Medicum nawiązując z Dyrektorem Szpitala stosunek pracy na podstawie powołania lub 
umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.  

2. Do obowiązków Dyrektora Szpitala należy:  
1) organizowanie pracy w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań 

statutowych Szpitala Uniwersyteckiego,  
2) należyte gospodarowanie mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi 

Uniwersyteckiego do użytkowania,  
3) dokonywanie zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego na 

rzecz Szpitala Uniwersyteckiego zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora 
Uniwersytetu w drodze zarządzenia, 

4) zawieranie umów w zakresie dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów 
trwałych w imieniu Szpitala Uniwersyteckiego zgodnie z zasadami określonymi przez 
Rektora Uniwersytetu w drodze zarządzenia; 

5) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala Uniwersyteckiego, tj. zatrudnianie, zwalnianie, 
nagradzanie i karanie pracowników,  
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6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala 
Uniwersyteckiego,  

7) należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi w 
dyspozycji Szpitala Uniwersyteckiego,  

8) współpracowanie z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie 
Szpitala Uniwersyteckiego.  

3. Ponadto do obowiązków Dyrektora Szpitala należy: 
1) przedstawianie Senatowi Uniwersytetu, za pośrednictwem prorektora ds. Collegium 

Medicum, opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu 
tworzącego, a wywołujących skutki w sferze związanej z działalnością Szpitala 
Uniwersyteckiego;  

2) wydawanie pisemnej opinii dotyczącej kandydata na stanowisko ordynatora - kierownika 
kliniki oraz ordynatora oddziału klinicznego i ordynatora oddziału szpitalnego;  

3) rozwiązywanie stosunku pracy z ordynatorem - kierownikiem kliniki oraz ordynatorem 
oddziału klinicznego i ordynatorem oddziału szpitalnego;  

4) współdziałanie z Rektorem, prorektorem ds. Collegium Medicum i kanclerzem 
Uniwersytetu.  

§ 12 
1. Rada Społeczna Szpitala Uniwersyteckiego, zwana dalej „Rada Społeczną” jest organem 

inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.  
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor 

Uniwersytetu.  
3. W skład Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Uniwersyteckim wchodzą:  

1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu, 
2) jako członkowie: 
– przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia, 
– przedstawiciel wojewody, 
– przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, 
– przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej, 
– przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 
– osoby powołane przez Senat Uniwersytetu - w liczbie nieprzekraczającej 5. 

  
§ 13 

1. Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie Uniwersytetowi, wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
i sprzętu medycznego, 

b) przekształcenia lub likwidacji, rozszerzenia lub ograniczenia działalności, 
c) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród, 
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala, 
e) Regulaminu Organizacyjnego; 

2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
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b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu 
inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z 
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie.  

2. Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Uniwersytetu.  
 

§ 14 
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 

określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Uniwersytet.  
3. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, 

odwołani przez organ, który ich delegował. Przyczyną odwołania może być: 
1) nienależyte wykonywanie obowiązków; 
2) złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej; 
3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
4) wystąpienie innej przyczyny określonej przepisach prawa uniemożliwiającej 

zasiadanie w Radzie Społecznej, a w szczególności podjęcie zatrudnienia w 
Szpitalu.  

 
§15 

1. Rada Ordynatorów jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Szpitala i działa w 
ramach jego struktury w oparciu o Statut, Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Rady 
Ordynatorów. 

2. W skład Rady Ordynatorów wchodzą wszyscy Ordynatorzy, Kierownicy Oddziałów 
Klinicznych i Klinik. 

3. Do kompetencji Rady Ordynatorów należy zajmowanie stanowiska (wyrażenie opinii, 
złożenie wniosku lub propozycji) w sprawach: 

a) planów rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie działalności diagnostycznej i 
leczniczej oraz w zakresie inwestycyjnym, 

b) restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego, 
c) bieżącej działalności Szpitala Uniwersyteckiego w zakresie efektywności procesów 

diagnostyczno-terapeutycznych, w tym współdziałania Klinik, Oddziałów i innych 
komórek organizacyjnych, 

d) współpracy w zakresie diagnostyki i leczenia z innymi zakładami opieki zdrowotnej, 
e) kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
f) aktualnego stanu i kierunków rozwoju kształcenia kadr medycznych oraz struktury 

zatrudnienia Szpitala. 
4. Rada Ordynatorów wybiera i odwołuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i 

jego Zastępcę na okres rocznej kadencji w głosowaniu tajnym. 
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5. Sposób zwoływania posiedzeń, dokonywania wyboru Przewodniczącego Rady Ordynatorów i 
jego Zastępcy określa Regulamin Rady Ordynatorów, zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala. 

 
VII. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNO ŚCI SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO 

 
§ 16 

1. Nadzór nad Szpitalem Uniwersyteckim sprawuje Uniwersytet. 
2. Uniwersytet sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala Uniwersyteckiego z przepisami 

prawa, a w szczególności Statutem i Regulaminem Organizacyjnym. 
3. Kontrola działalności Szpitala Uniwersyteckiego obejmuje w szczególności: 

1) realizację zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie; 
2) dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
3)  prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; 
4)  gospodarkę finansową; 
5)  działalność dydaktyczną. 

4.  Uniwersytet jest obowiązany do przeprowadzenia kontroli Szpitala Uniwersyteckiego co 
najmniej raz na 6 miesięcy. 

 
VIII. GOSPODARKA FINANSOWA 

 
§ 17 

1. Szpital Uniwersytecki prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o 
działalności leczniczej.  

2. Podstawą gospodarki Szpitala Uniwersyteckiego jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora 
Szpitala zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Uniwersytet.  

3. Szpital Uniwersytecki dla siebie i prowadzonych przedsiębiorstw prowadzi jedną 
rachunkowość oraz sporządza roczny bilans, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.  

4. Szpital Uniwersytecki samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami, majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym, 
otrzymanym i zakupionym.  

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Dyrektor 
Szpitala.  

 
§ 18 

1. Wartość majątku Szpitala Uniwersyteckiego określają:  
1. fundusz założycielski,  
2. fundusz Szpitala Uniwersyteckiego.  

2. Fundusz założycielski Szpitala Uniwersyteckiego stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi 
Uniwersyteckiemu części mienia Skarbu Państwa, mienia komunalnego lub mienia 
Uniwersytetu.  

3. Fundusz Szpitala Uniwersyteckiego stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu 
założycielskiego.  
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§ 19 
1. Szpital Uniwersytecki decyduje o podziale zysku.  
2. Szpital Uniwersytecki pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, z 

zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.  
 

§ 20 
Szpital Uniwersytecki może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
2) z wydzielonej działalności gospodarczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Statutu; 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 
5) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych w przepisach 

ustawy o działalności leczniczej. 
 

§ 21 
Szpital Uniwersytecki może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na: 

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych 
do realizacji tych zadań; 

2) remonty; 
3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub 
innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 
6) realizację programów wieloletnich; 
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne. 
 

§ 22 
Uniwersytet jest obowiązany do przekazywania Szpitalowi Uniwersyteckiemu środków 
finansowych na realizację zadań dydaktycznych i badawczych zgodnie z zawartą odrębną umową 
w tym zakresie. 
 
 

IX. PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA SZPITALA UNIWERSYT ECKIEGO 
 

§ 23 
1. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Uniwersytet w terminie 3 

miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala 
Uniwersyteckiego, w sposób określony w ustawie o działalności leczniczej, Uniwersytet, w 
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terminie 12 miesięcy po upływie 3 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, podejmie uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji 
Szpitala Uniwersyteckiego. 

2. Likwidacja Szpitala Uniwersyteckiego następuje w drodze uchwały Senatu Uniwersytetu. 
3. Zobowiązania i należności Szpitala Uniwersyteckiego po jego likwidacji stają się 

zobowiązaniami i należnościami Uniwersytetu.  
 

X. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 24 
Zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego dokonuje Senat Uniwersytetu w drodze uchwały. 
 

§ 25 
1. Traci moc uchwała Nr 72 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 

czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana 
Biziela w Bydgoszczy. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2014 r. 
 

 
 
 
 

         Przewodniczący Senatu 
 
 

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


