
 
 

UCHWAŁA NR VI/25/11/2020 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 

im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie 

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.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr V/12/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny 
z siedzibą w Częstochowie (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5282) w ten sposób, 

że w załączniku do uchwały: 

1) w § 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) prowadzenie prac badawczo – rozwojowych.”;; 

2) § 4 przyjmuje brzmienie: 

„Do zadań Szpitala należy: 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, 

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, 

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej, 

5) świadczenie usług farmaceutycznych, 

6) prowadzenie działań z zakresu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób, promocja zdrowia 
i edukacja zdrowotna, 

7) prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, szkoleń oraz innych form kształcenia, 

8) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych 
oraz metod leczenia, 
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9) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób 
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących 
kształcenie tych osób, 

10) orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy, 

11) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, 
sprawami obronnymi i ochroną ludności, 

12) pełnienie funkcji Centrum Urazowego dla Województwa Śląskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 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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