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UCHWAŁA NR XLIX/763/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmiany nazwy Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz nadania statutu Szpitalowi Klinicznemu im.
dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.
Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się nazwę Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie na Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
§ 2. Nadaje się statut Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/676/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz.406).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska
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Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/763/18
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 28 maja 2018 r.

5/2018
STATUT
Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie jest
wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2. Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie zwany
dalej „Podmiotem” uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.
§2
Podmiotem tworzącym Podmiot jest Województwo Małopolskie, jako jednostka samorządu terytorialnego.
§3
Podmiot działa na podstawie:
1. obowiązujących przepisów prawa,
2. niniejszego statutu.

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU
§4
Podstawowym celem działalności Podmiotu jest udzielanie mieszkańcom Województwa Małopolskiego oraz
innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych zmierzających do
zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie tym
osobom innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a także
promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz rehabilitacja zawodowa
i społeczna.
§5
1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Podmiot może prowadzić działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne
niż szpitalne.
3. Podmiot prowadzi również działalność leczniczą polegającą na:
a) promocji zdrowia,
b) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją
zdrowia w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, a także prowadzeniu badań
klinicznych.
4. Podmiot może otwierać swoje jednostki i komórki organizacyjne i prowadzić działalność na terenie innych miast
i miejscowości.
5. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, leczenie
szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
6. Do podstawowych zadań Podmiotu należy:
1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych:
a) w całodobowych oddziałach stacjonarnych,
b) w oddziałach dziennych,
c) w poradniach,
d) w zespołach leczenia środowiskowego,
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e) w miejscu pobytu pacjenta,
f) w ośrodkach interwencji kryzysowych,
g) w placówkach rehabilitacyjnych i formach zakwaterowania chronionego.
2) Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym.
3) Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
7. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie należy
w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin z terenu województwa małopolskiego,
2) monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń
stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na
terenie województwa,
3) ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad
uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym
zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,
4) opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego,
5) udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
6) prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych
statystycznych
dotyczących
rozpowszechniania
uzależnienia
od
alkoholu
i
związanych
z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych,
7) inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych
zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń,
8) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających
z placówkami w realizacji zadań programowych,
9) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem
do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej,
10) współudział w przygotowaniu oraz realizacji zadań wieloletnich wojewódzkich programów
w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
11) organizacja konferencji/warsztatów/narad w obszarze tematyki związanej z obszarem uzależnień,
w tym przy współpracy z departamentem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego właściwym
ds. zdrowia,
12) wspieranie działalności Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w realizacji zadań określonych
stosowaną uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego,
13) współpraca z innymi jednostkami oraz placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów
w obszarze uzależnień.
8. Podmiot realizuje zadania obronne określone ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP - przygotowujące do
sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa i w czasie wojny.
9. W wykonaniu zadań Podmiot może współdziałać w szczególności z:
1) organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
2) organami kontroli państwowej i ochrony prawa.
3) innymi organami państwowymi, a w szczególności: sądami, prokuraturą, policją.
4) instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień itp.
5) podmiotami leczniczymi, naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą.
6) szkołami, uczelniami i instytutami.
7) izbami lekarskimi, pielęgniarskimi i innymi organizacjami samorządu zawodowego właściwymi dla obszaru
działania.
8) kościołami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
9) instytucjami działającymi w sferze kultury.
10. Podmiot prowadzi działalność leczniczą:
1) w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie:
a)
świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych,
b)
świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej,
c)
świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych,
d)
świadczeń psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia dla dorosłych,
e)
leczenia uzależnień, w tym świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu,
f)
leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji),
g)
świadczeń rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi
zaburzeniami psychicznymi
h)
leczenia zaburzeń nerwicowych dla dorosłych,
i)
świadczeń psychogeriatrycznych,
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j)
świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych,
k)
świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych,
l)
świadczeń ambulatoryjnych terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia,
m)
świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych,
n)
leczenia środowiskowego (domowego),
o)
świadczeń w izbie przyjęć.
11. Podmiot udzielając świadczeń zdrowotnych wykonuje działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
12. Podmiot może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu między innymi:
a) rehabilitację zawodową i społeczną pacjentów,
b) działalność edukacyjno-szkoleniową,
c) działalność polegającą na wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, sprzętu i terenu.

III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA PODMIOTU
§6
Siedzibą Podmiotu jest miasto Kraków.
§7
Obszarem działania Podmiotu jest obszar całego kraju.

IV. ORGANY PODMIOTU
§8
Organami Podmiotu są Dyrektor i Rada Społeczna Podmiotu.
§9
1. Podmiotem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor
samodzielnie
podejmuje
decyzje
dotyczące
za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu.

1.
2.

funkcjonowania

Podmiotu

§ 10
Z
Dyrektorem
Podmiotu
Zarząd
Województwa
Małopolskiego
nawiązuje
na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

i

stosunek

ponosi

pracy

§ 11
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
a) zastępców dyrektora,
b) głównego księgowego,
c) przełożonej pielęgniarek,
d) pełnomocników,
e) koordynatorów,
f)
ordynatorów lub kierowników komórek medycznych,
g) kierowników komórek niemedycznych.
2. W zakresie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii,
Dyrektor powołuje odrębnym zarządzeniem zespół realizujący zadania wskazane w §5 ust.7 pkt 2-13 w ramach
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.
1.

§ 12
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Małopolskiego oraz organem doradczym
Dyrektora Podmiotu, wykonującym zadania określone w ustawie o działalności leczniczej.
§ 13
1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
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3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na własną prośbę członka Rady
Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
4. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka ze składu Rady Społecznej może nastąpić w przypadku
wystąpienia ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności danej osoby w ciągu roku na prawidłowo zwołanych
posiedzeniach.
5. Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.
6. Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu jej odwołania i powołania składu osobowego kolejnej
kadencji.
§1 4
W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:
1. Jako przewodniczący – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
2. Jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej
Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
c) przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora tej uczelni.
V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PODMIOTU
§ 15
1. Podmiot prowadzi następujące zakłady lecznicze:
1) Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – lecznictwo szpitalne,
2) Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – lecznictwo ambulatoryjne.
2. W Podmiocie funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne
stanowiska pracy.
3. Strukturę organizacyjną podmiotu tworzą:
1) Dyrektor oraz Rada Społeczna
2) Samodzielne stanowiska (działalność medyczna) podległe bezpośrednio Dyrektorowi Podmiotu:
a)
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa’
b)
Przełożona Pielęgniarek’
c)
Pielęgniarka Epidemiologiczna.
3) Jednostki i komórki organizacyjne (działalność medyczna i niemedyczna) bezpośrednio podległe Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa:
a) Specjalistyczne Centrum Psychiatrii – lecznictwo szpitalne:

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny I

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II

Oddział Psychogeriatryczny I

Oddział Psychogeriatryczny II

Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi
Zaburzeniami Psychicznymi

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
b) Specjalistyczne Centrum Psychiatrii – lecznictwo ambulatoryjne:
Poradnia Terapii w Ramach Środka Zabezpieczającego
b¹) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków- Śródmieście – lecznictwo szpitalne:
- Oddział Psychiatryczny Kraków - Śródmieście
c) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście – lecznictwo ambulatoryjne:
 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Śródmieście
 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków - Śródmieście
 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście
d) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza – lecznictwo szpitalne:
 Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza
e) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza – lecznictwo ambulatoryjne:
 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Krowodrza
 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza
f) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze – lecznictwo szpitalne:
 Oddział Psychiatryczny Kraków - Podgórze I
 Oddział Psychiatryczny Kraków - Podgórze II
g) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze – lecznictwo ambulatoryjne:
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 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze
 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze
 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze I
 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze II
h) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta – lecznictwo szpitalne:

Oddział Psychiatryczny Kraków - Nowa Huta
i) Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta – lecznictwo ambulatoryjne:

Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta
j) Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe – lecznictwo szpitalne:

Oddział Psychiatryczny Małopolska Południe
k) Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe – lecznictwo ambulatoryjne:

Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka

Zespół Leczenia Środowiskowego Myślenice

Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice

Dzienny Oddział Psychiatryczny Myślenice

Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Poradnia Zdrowia Psychicznego Skawina
Dzienny Oddział Psychiatryczny Skawina
l) Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Północ – lecznictwo ambulatoryjne:
Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów
Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów
m) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – lecznictwo szpitalne:
Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z Innymi Dysfunkcjami
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
n) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – lecznictwo ambulatoryjne:
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
o) Ośrodek Obsługi Medycznej – lecznictwo szpitalne:

Izba Przyjęć

Apteka

Pracownia RTG I

Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów
p) Ośrodek Obsługi Medycznej – lecznictwo ambulatoryjne:

Ambulatorium Stomatologiczne

Pracownia EKG

Pracownia EEG

Pracownia RTG II
r) Zespół Pracowników Socjalnych,
s) Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju.
4.
W ramach struktury organizacyjnej wskazanej w § 15:
1) w części medycznej:
a) oddziałami stacjonarnymi i dziennymi zarządzają ordynatorzy lub kierownicy powołani przez
Dyrektora Podmiotu,
b) poradniami i zespołami leczenia środowiskowego oraz Apteką kierują kierownicy powołani przez
Dyrektora Podmiotu,
c) izbą przyjęć kieruje koordynator powołany przez Dyrektora Podmiotu,
d) Dyrektor Podmiotu może – w uzasadnionych przypadkach – powołać kierownika pracowni,
2) w części niemedycznej i pomocniczej - komórkami organizacyjnymi, w tym zespołami, kierują kierownicy
powołani przez Dyrektora Podmiotu.
3) Dyrektor Podmiotu może – w uzasadnionych przypadkach - powoływać koordynatorów
i pełnomocników.
5. Struktura organizacyjna Podmiotu jest załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA PODMIOTU
§ 16
1.

Podmiot jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, pokrywa z posiadanych środków koszty działalności i reguluje zobowiązania.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2.
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Poz. 4246

Podmiot, oprócz przypadków wskazanych w ustawie o działalności leczniczej, może uzyskiwać środki finansowe
z działalności gospodarczej wskazanej w §5 ust.12.
§ 17

1.
2.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy i inwestycyjny Podmiotu opracowany przez Dyrektora
Podmiotu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
Dyrektor przekazuje zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez siebie plan finansowy Zarządowi
Województwa Małopolskiego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym
w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

