Uchwała nr 194/2011
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu i nazwy Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112
poz. 654/ oraz § 37 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:
§1
W związku z połączeniem Centrum Stomatologii ze 111 Szpitalem Wojskowym
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, poprzez jego
przejęcie, zmienia się Statut Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadany uchwałą nr 140/2003 Senatu Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik
Stomatologicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z poź.
zm. w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie, ustalone w załączniku do niniejszej
uchwały oraz zmienia się nazwę Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi UMP.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem połączenia tj. z dniem wykreślenia 111 Szpitala
Wojskowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Krajowego Rejestru
Sądowego.

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Załącznik do Uchwały Senatu 194/2011
z dnia 30 listopada 2011 roku

Specjalistyczny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Pełna nazwa zakładu brzmi: „Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, zwany dalej w statucie
„Szpitalem”.
2. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: „Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM w Poznaniu”.
3. Podmiotem tworzącym Szpitala jest: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, zwany dalej „Uczelnią".
4. Szpital działa na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w księdze rejestrowej
nr 30-91047 oraz jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
nr 0000173955.
5. Siedzibą Szpitala jest miasto Poznań.
6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 112, poz. 654),
2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r.,
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.),
5) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
6) niniejszego Statutu.
§3
1. Szpital posługuje się pieczęcią o pełnej treści:
„Specjalistyczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań”

im.

Karola

oraz pieczęcią ze skróconą nazwą Szpitala o treści:
„Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18,
60-780 Poznań”.
2. Pieczęcie wymienione w ust. 1 mogą być uzupełniane w zależności od potrzeb o:
1) nazwę jednostki organizacyjnej,
2) adres,
3) numer regon, NIP, numer telefonu lub faksu,
4) kod resortowy lub jego część.
Rozdział II
Cele i zadania
§4
1. Podstawowym

celem

działania

Szpitala

jest

działalność

lecznicza

polegająca

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją, w tym wdrażaniem
nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2. Szpital zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu przed - i
podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia.

3. Szpital jest zobowiązany do udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych
niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed – i podyplomowego w zawodach
medycznych.
4. Szczegółowe zasady realizacji zadań określonych w ust. 1, w szczególności
uczestniczenia Szpitala w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób
do wykonywania zawodów medycznych lub wykonujących zawód medyczny określa
Senat Uczelni w drodze uchwał.
5. Zakres realizowanych przez Szpital zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych określa
umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Szpitalem.
6. Za zgodą Uczelni, Szpital może:
1) uczestniczyć w realizacji programów zdrowotnych oraz zadań polegających na
kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia zlecanych przez inne
uczelnie, instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki
samorządu terytorialnego i inne podmioty na zasadach określonych w umowie z tymi
podmiotami, jeśli nie ograniczy to jego działalności w stosunku do Uczelni, o
których mowa w ust. 1.
2) 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) być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w pkt. 2.
§5
1. Do zadań Szpitala poza wymienionymi w § 4 należy w szczególności:
1) udzielanie

stacjonarnych

zdrowotnych,

ze

i

całodobowych

szczególnym

oraz

uwzględnieniem

ambulatoryjnych
świadczeń

świadczeń

specjalistycznych

i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki
organizacyjne Szpitala,
2) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
3) pełnienie funkcji konsultacyjnych, opiniotwórczych i referencyjnych dla innych
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
4) orzecznictwo i opiniowanie o stanie zdrowia.

2. Działalność Szpitala obejmuje świadczenie usług opieki zdrowotnej na rzecz osób
uprawnionych do świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych, finansowanych ze środków
publicznych określonych umowami zawartymi z dysponentami tych środków.
3. Szpital może także udzielać świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione
w ust. 2, na podstawie odrębnych umów lub na zasadach odpłatności tych osób.
4. Szpital zobowiązany jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom innym
niż wymienione w ust. 2, w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia.
§6
1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, pod
warunkiem, że jej charakter nie stoi w sprzeczności z celami i zadaniami Szpitala.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności nie
może być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia oraz wymaga zgody Uczelni.
Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§7
Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,
2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym obejmujących świadczenia z zakresu
rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne.
§8
1. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych przez
Szpital, określa Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Szpitala.
Rozdział IV
Organy Szpitala
§9

Organami Szpitala są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.
§ 10
1. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną
Uczelnia.
2. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitalem oraz
reprezentującym Szpital na zewnątrz.
3. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa i niniejszym
Statutem dla innych organów.
4. Dyrektor Szpitala kieruje bezpośrednio jego działalnością i ponosi odpowiedzialność
za jego zarządzanie.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
6. W sprawach tego wymagających, na podstawie osobnych regulacji prawnych, oraz
niniejszego Statutu, Dyrektor ma obowiązek zwrócić się o opinię do Rady Społecznej
Szpitala.
§ 11
1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Szpitala należy w szczególności:
1) Planowanie działalności Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów
oraz realizację zadań statutowych,
2) organizowanie bieżącej pracy Szpitala, a zwłaszcza zapewnienie ciągłości udzielania
świadczeń zdrowotnych,
3) prawidłowe gospodarowanie mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi
do użytkowania,
4) prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi
w dyspozycji Szpitala,
5) prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
6) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
7) przyznawanie pracownikom nagród i nakładanie kar porządkowych.
2. Dyrektor Szpitala przedstawiania Senatowi, innym organom kolegialnym i komisjom
Uczelni opinie i wnioski w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu

założycielskiego, a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem
na warunkach i w trybie określonych w statucie Uczelni.
3. Dyrektor Szpitala, w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego Statutu,
współpracuje bezpośrednio z Rektorem, Prorektorami, Dziekanami oraz Kanclerzem
Uczelni i jego Zastępcami.
4. Dyrektor Szpitala nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie
pisemnej zgody Uczelni.
§ 12
1.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem
doradczym Dyrektora Szpitala.

2.

Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje Uczelnia. Pierwsze posiedzenie Rady
Społecznej zwołuje Rektor Uczelni.

§ 13
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
c) przedstawiciel

Przewodniczącego

Zarządu

Samorządu

Województwa

Wielkopolskiego,
d) przedstawiciel Okręgowej Wielkopolskiej Rady Lekarskiej,
e) przedstawiciel Okręgowej Wielkopolskiej Rady Pielęgniarek i Położnych,
f) osoby powołane przez Senat Uczelni - w liczbie nie przekraczającej 5 osób.
§ 14
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni 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, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności Szpitala,

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,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie Regulaminu
do zatwierdzenia Uczelni,
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
5) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
7) wykonywanie innych zadań określonych ustawowo.
§ 15
1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
2. Członkiem Rady Społecznej Szpitala nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.
3. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić
na wniosek organów określonych w § 13 pkt 2 lit. a-f lub na wniosek członka Rady.
4. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków
w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.
5. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu
tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu
uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia
z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Uczelnię.
§ 16
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Uczelni.

§ 17
1. W Szpitalu działa Rada Klinicystów, która jest organem pomocniczym i doradczym
Rektora Uczelni.
2. Skład, uprawnienia oraz sposób działania Rady Klinicystów określa jej Regulamin, nadany
przez Uczelnię.
Rozdział V
Struktura organizacyjna Szpitala
§ 18
1. W skład struktury organizacyjnej Szpitala, wskazanej w Załącznik nr 1, wchodzą :
1) jednostki organizacyjne działalności medycznej,
2) jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno-administracyjnej i technicznej,
3) samodzielne stanowiska.
2.

Strukturę jednostek organizacyjnych Uczelni działających na bazie Szpitala określa
Załącznik nr 2 do Statutu.

3.

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala
określa Regulamin Organizacyjny.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa Szpitala
§ 19

1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Szpitala,
zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala i zatwierdzony przez Rektora Uczelni.
2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej
działalności oraz reguluje zobowiązania.
3. Szpital decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik
finansowy.
4. Uczelnia może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy Szpitala, jeżeli
wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej
wartości.

5. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 4. dotyczą roku
obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.
§ 20
1. Wartość majątku Szpitala określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia
Uczelni. Szczegółowy wykaz mienia stanowiącego fundusz założycielski Szpitala określa
Załącznik nr 3 do Statutu.
3. Fundusz

zakładu

stanowi

wartość

majątku

Szpitala

po

odliczeniu

funduszu

założycielskiego.
4. Mienie Uczelni może być przekazane Szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie
na podstawie odrębnej umowy.

§ 21
1. Szpital

samodzielnie

gospodaruje

przekazanymi

w

nieodpłatne

użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub
zakupionym).
2. Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Uczelnię.
3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Szpitala może nastąpić
po wyrażeniu zgody przez Uczelnię, po uprzednim zasięgnięciu opinii Dyrektora Szpitala.
§ 22
1.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, innych przepisach
lub w umowie cywilnoprawnej.

2.

Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z tytułu działalności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
2) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków
publicznych.
3) z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 niniejszego Statutu,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego,
5) z dotacji przewidzianych w ustawie o działalności leczniczej,
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
7) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, zgodnie z ustawą o działalności
leczniczej.
§ 23
1. Szpital może otrzymywać środki publiczne w szczególności 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 wymienione w pkt. 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu
medycznego,
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu lub innych źródeł zagranicznych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
6) realizację programów wieloletnich,
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne.
Rozdział VII
Nadzór i kontrola działalności Szpitala
§ 24
1. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Uczelnia.
2. Uczelnia sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala z przepisami prawa, Statutem
i Regulaminem Organizacyjnym.
3. W ramach nadzoru Uczelnia może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów oraz
dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala.
4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:

1) realizację zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie, dostępność
i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
3) gospodarkę finansową.
5. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia niezgodności z prawem działań Dyrektora Szpitala
wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Senatu Uczelni.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy
o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie, a także przepisy innych
ustaw.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Wysocki

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Statutu Specjalistycznego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Struktura organizacyjna Szpitala
I. Jednostki organizacyjne działalności medycznej:
1. Oddziały przy ul. Grunwaldzkiej 16/18:
2) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
3) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
4) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
5) Oddział Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej,
6) Oddział Kardiologii i Pulmonologii z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
7) Oddział Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej,
8) Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii,
9) Oddział Gastroenterologii,
10) Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej,
11) Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
12) Oddział Urologii,
13) Oddział Dermatologii,
14) Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
15) Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej.
2. Poradnie Specjalistyczne przy ul. Grunwaldzkiej 16/18:
1) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
2) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
3) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
4) Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
5) Poradnia Chirurgii Plastycznej,
6) Poradnia Gastroenterologiczna,
7) Poradnia Transplantacyjna,
8) Poradnia Kardiologiczna,
9) Poradnia Diabetologiczna,
10) Poradnia Nefrologiczna,
11) Poradnia Urologiczna,
12) Poradnia Endokrynologiczna,
13) Poradnia Okulistyczna,
14) Poradnia Otolaryngologiczna,
15) Poradnia Neurologiczna,
16) Poradnia Onkologiczna.
3. Poradnie Specjalistyczne przy ul. Bukowskiej 70:
1) Poradnia Fizjoterapii,
2) Poradnia Geriatrii.

4. Poradnie Stomatologiczne przy ul. Bukowskiej 70:
1) Poradnia Centrum-Ambulatorium,
2) Poradnia Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii,
3) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
4) Poradnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży,
5) Poradnia Ortodontyczna,
6) Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
7) Poradnia Rehabilitacji Narządu Żucia,
8) Poradnia Gerostomatologii,
9) Poradnia Chorób Błon Śluzowych i Jamy Ustnej,
10) Poradnia Stomatologiczna Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej.
5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pracownie przy ul. Grunwaldzkiej 16/18:
Pracownia Analityki Medycznej,
Pracownia RTG,
Pracownia Radiologii Zabiegowej,
Pracownia Audiologii,
Pracownia Endoskopowa,
Pracownia Diagnostyki Okulistycznej,
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,
Pracownia Diagnostyki Pulmonologicznej,
Pracownia Diagnostyki Neurologicznej.

6.

Pracownie przy ul. Bukowskiej 70:
1) Pracownia Techniki Dentystycznej.

7.

Pozostałe jednostki organizacyjne:
1) Izba Przyjęć,

1a) Depozyt,
2) Blok Operacyjny,
3) Apteka.
II. Jednostki organizacyjne działalności administracyjno-ekonomicznej i technicznej,
przy ul. Bukowskiej 70 oraz ul. Grunwaldzkiej 16/18:
1) Sekretariat,
2) Kancelaria,
3) Dział Kadr i Płac,
4) Dział Techniczno – Eksploatacyjny,
5) Dział Aparatury Medycznej i Informatyki,
6) Biblioteka,
7) Składnica Akt,
8) Kuchnia,
9) Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych,
10) Dział Zamówień Publicznych,
11) Dział Inwestycji,
12) Dział Organizacji i Rozliczeń Usług Medycznych,
13) Stanowisko ds. Badań Klinicznych,
14) Dział Rachunkowości,
15) Dział Zaopatrzenia,

12a) Magazyny,
13) Dział Ewidencji Środków Majątkowych,
14) Kasa.
III. Samodzielne stanowiska:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,
3) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych,
4) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych,
5) Główny Księgowy,
6) Naczelna Pielęgniarka,
7) Pielęgniarka Epidemiologiczna,
8) Pełnomocnik Dyrektora ds. Stomatologii,
9) Stanowisko ds. BHP,
10) Stanowisko ds. p. poż.
11) Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa informacji,
12) Kapelan.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Wysocki

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Statutu Specjalistycznego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Struktura jednostek organizacyjnych Uczelni działającej na bazie
Specjalistycznego

Szpitala

Klinicznego

Uniwersytetu

Marcinkowskiego w Poznaniu
1. Katedra Stomatologii Dziecięcej:
1) Klinika Ortodoncji,
2) Klinika Stomatologii Dziecięcej,
2. Katedra Protetyki Stomatologicznej:
1) Klinika Protetyki,
2) Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia,
3) Klinika Gerostomatologii,
3. Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii:
1) Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii,
2) Klinika Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej,
4. Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej,
5. Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej:
1) Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej,
2) Zakład Technik i Technologii Dentystycznych.

Medycznego

im.

Karola

Rektor
Prof. dr hab. Jacek Wysocki

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Statutu Specjalistycznego Szpitala Klinicznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Fundusz założycielski
Specjalistycznego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wysokość funduszu założycielskiego na dzień 31 maja 2003 roku stanowi wartość
7 593,75 zł (autoklaw parowy typ 29V-S, nr fabryczny 002VS1333CEO124).

