
 
 

UCHWAŁA NR VI/25/10/2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 
2015 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1668) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późn. zm.) 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku 
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2017 r., poz. 5309) w ten sposób, że w załączniku do uchwały § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalność gospodarczą, 
inną niż działalność lecznicza, polegającą na: 

1) najmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie aktywów trwałych Szpitala; 

2) świadczeniu usług parkingowych; 

3) świadczeniu usług transportowych; 

4) świadczeniu usług pralniczych; 

5) świadczeniu usług medycyny sądowej; 

6) świadczeniu usług dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego; 

7) świadczeniu usług kserograficznych; 

8) prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania 
świadczeń zdrowotnych; 

9) udostępnianiu zasobów Szpitala innym podmiotom w celu prowadzenia przez nie działalności 
szkoleniowej na rzecz osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych; 

10) udostępnianiu zasobów Szpitala i wykonywaniu świadczeń w związku z prowadzeniem badań 
klinicznych; 

11) przechowywaniu zwłok”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
 
 

Jan Kawulok 
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