
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/805/14   

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 

 

S T A T U T 

 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 

z siedzibą  w Podzamczu, gmina Chęciny 

 

 

(Tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone uchwałami: Nr XXXI/537/09 dnia  

26 października 2009 roku, Nr XXXI/557/13 z dnia 27 maja 2013 roku, Nr 

XXXIX/700/14 z dnia 27 stycznia 2014 roku ora XLIV/805/14 z dnia 26 czerwca 

2014roku) 

 

 

 

Rozdział I. Podstawa prawna działania. 

 

§ 1 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, zwane dalej RCNT działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 

j.t. z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.  

z późn. zm), 

3) innych ustaw regulujących działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych bez 

osobowości prawnej, 

4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 

654 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.), 

6)  ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014r., poz. 174), 

7) uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 

2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne, uchwały nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 

XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz 

zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

9 lutego 2009 roku, uchwały Nr XXXI/557/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/537/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 

roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku, Uchwały Nr  XXXIX/700/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne  

w Podzamczu i nadanie jej statutu zmienionej Uchwałami: Nr XXXI/537/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku oraz Nr XXXI/557/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku. 



8) niniejszego statutu. 

 

Rozdział II. Postanowienia ogólne. 

 

§ 2 
Siedzibą RCNT jest miejscowość Podzamcze, gmina Chęciny, powiat kielecki. 

 

§ 3 

RCNT jest wydzieloną jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, 

działając w formie jednostki budżetowej. 

 

 

 

Rozdział III. Przedmiot i zakres działalności. 
 

§ 4 
 

1) Działalność podstawowa RCNT obejmuje wykonywanie zadań Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

związanych z realizacją i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej, jak i innych. 

2) Przedmiot działalności RCNT wynika z treści art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 j.t. z późn. zm.) 

i obejmuje w szczególności działania dotyczące: 

a. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, 

b. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia 

obywateli, 

c. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie 

dostępu technologicznego oraz innowacji, 

d. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa, 

e. przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

f. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

g. promocji i ochrony zdrowia, 

h. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 

i. kultury fizycznej i turystyki. 

3) Przedmiot działalności, o którym mowa § 4 ust. 2 niniejszego statutu, realizowany jest 

poprzez: 

a. wykonywanie wszelkich czynności związanych z  przygotowaniem, realizacją, 

rozliczeniem oraz działalnością operacyjną w związku z realizacją w imieniu 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej bądź innych, w tym w szczególności w zakresie: 

 podniesienia jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, 

służących rozwojowi przedsiębiorstw, w tym społecznych, w oparciu  

o innowacje, 

 poprawy warunków do lokowania inwestycji, 

 inicjatyw klastrowych przyczyniających się do poprawy konkurencyjności 

gospodarki w Województwie Świętokrzyskim, 

 działań zmierzających do wsparcia MŚP w procesach wzrostu  

i innowacyjności, 

 wykorzystania turystycznego oraz obszarów cennych przyrodniczo będących 

we władaniu Centrum, 

 ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturalnego, naturalnego i edukacji, 

 ochrony zdrowia. 



b. zarządzanie zasobami RCNT, zapewnienie wzrostu ich wartości oraz pełnienie 

funkcji instytucji wsparcia biznesu, wynajmu i zarządzania nieruchomościami 

własnymi lub dzierżawionymi, 

c. wynajem maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery, 

d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

e. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

f. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

g. badania naukowe, prace rozwojowe, ekspertyzy, opinie i analizy w dziedzinie 

biotechnologii, nauk społecznych i humanistycznych oraz prowadzenie działalności 

profesjonalnej, naukowej i technicznej, 

h. przystosowywanie, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych  

i prac rozwojowych dla potrzeb praktyki, 

i. opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki  

i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych  

i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej 

nauki i techniki, 

j. wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie 

walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury, 

k. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania 

jednostki, 

l. współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami  

badawczo – rozwojowymi oraz centrami, parkami i inkubatorami technologicznymi 

w zakresie transferów technologicznych – innowacyjnych rozwiązań, 

m. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, 

n. promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości poprzez pozaszkolne formy 

edukacji oraz działalność wspomagająca edukację. 

4) W ramach struktury wewnętrznej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 

wprowadza: 

a. Diagnostyczne Laboratorium Medyczne, przy pomocy którego RCNT jako podmiot 

leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prowadzi działalność leczniczą - 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem badania 

diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego 

postępowania leczniczego. 

b. Publiczny Bank Komórek Macierzystych z krwi pępowinowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 1 lipca 2005 r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 

i narządów (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) w celu gromadzenia, 

przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek przeznaczonych do 

przeszczepiania.  

5)  Działalność lecznicza prowadzona przez RCNT polega na promocji zdrowia oraz realizacji 

zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod 

leczenia. 

 

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna RCNT. 

 

§ 5 
1) Pracą RCNT kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 

2) Dyrektora RCNT powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z tym 

zastrzeżeniem, że czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Marszałek Województwa  



Świętokrzyskiego. 

3) Dyrektor RCNT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy względem pozostałych 

pracowników. 

4) Status pracowników zatrudnionych w RCNT określają  właściwe przepisy. 

 

§ 6 

1) Dyrektor zarządza i kieruje oraz reprezentuje RCNT na zewnątrz. 

2) Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd 

Województwa. 

3) Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie 

uchwały Zarządu województwa. 

4) W granicach udzielonych pełnomocnictw Dyrektor może powierzyć prowadzenie 

określonych spraw zastępcy lub głównemu księgowemu. 

 

§ 7 
Do podstawowych praw i obowiązków Dyrektora RCNT należy w szczególności: 

1) przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, jak i innych, w tym również projektu pn. „Utworzenie  Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego w województwie świętokrzyskim”,  

2) zarządzanie i gospodarowanie mieniem powierzonym przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego Regionalnemu Centrum Naukowo-Technologicznemu, 

3) określenie zakresu obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności pracowników, 

4) wykonywanie obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy  

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 

5) organizacja, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie 

decyzji zależnych od jej wyników, 

6) realizacja zadań statutowych. 

 

§ 8 

Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników 

określa Regulamin Organizacyjny RCNT ustalony przez Dyrektora. 

 

 

Rozdział V. Gospodarka finansowa. 

 

§ 9 
1) RCNT prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych właściwymi 

przepisami. Podstawą gospodarki finansowej RCNT jest plan dochodów i wydatków. 

2) Działalność RCNT jest finansowana z budżetu samorządu województwa. Jednostka 

posiada własny rachunek bankowy. 

 

§ 10 
Właściwe przepisy określają  zasady: 

1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej, 

2) finansowania i rozliczeń  z budżetem samorządu województwa. 

 

Rozdział VI. Kontrola. 

 

§ 11 
Działalność RCNT podlega kontroli przez organy województwa zgodnie z ich zakresem 

kompetencji. 

 



Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 
 

§ 12 

Dyrektor RCNT ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 13 

Zmiany w statucie dokonuje się  w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


