
STATUT
KATOWICKIEGO CENTRUM

(tekst jednoliĘ)

Rozdział 1
Postanowienia ogólnó

zńącznik do uchwĄ
Nr V/12119/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
r. dnia żI września 201 5 roku

oNKoLoGII1

1.

§1
Katowickie Centrum onkologii, Zwane dalej ,,Centrum", jest podmiotem |ecznl,cz5T n

niebędącym przedsiębiorcą w ńzumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 20|I r. o działalnoŚci

Ieczniczój (tekst jednolity: Dz. IJ. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), zwa*ej dalej

,i.,u*ą,;, 
'pro*udrony,,' w formie samodzielnego publicznego za|<ładu opieki

zdrowotnej.'
Podmiotem tworzącym Centrum jest Województwo Sląskie,3

Siedzibą Centrum jest miasto Kaiowice.a

Centrum wpisane jest do rejestru oodŁl'U* o\Tkon]J?:ł:l,9:ilih"ść |eczniczą,

prowadzon .go przeźWojewodę Sląskiego, pod numerem_ 0000000 1 403 9.,
'Centrum 

poiiuou osobowość prawną i j.rt wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ?,T samodzielnych publicznych

,ł|dudó* opieki łówotnej, pro*ućironego przez Sąd Rejonowy Katowice_Wschód

w Katowicuóh, Wydriał VIIi G;spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

00000961 l6.6

Rozdział2
cele i zadania

§3
Celem dzińania Centrum j est:

1) udzielanie świadczóń 
"d.o*otnych 

słuzących zachowaniu, ratowani\ przywracamu

lub poprawie zdrowia oraz inne dziŃania medyczne wynikające z procesu Ieczenta

lub prŹepisów odrębnych re guluj ą cy ch zasady ich wykonywania;

t W brzmieniu ustalonym przez § l pkt 1 uchwały Nr Yl16l6l2015 Sejmiku Wojewódźwa Śląskiego z dtta

21 grudnia 2015 r.* ,p.u#i" 
"-ńny-Stututu 

Szpitala im stalls_ława Leszczyńskiego w Katowicach, nadanego

przez Sejmik wojewoazti;-śńrkĘ" uchwałą Nrvttztlstz015 z dnia żI września2015 roku (Dz. Urz, Woj,

Śt. , ZOie ,., por. 921, która weszła w zycie w dniu 23 styczńa 2016 r,

'wu-ńi"niu,rstulónymprzez§tpńtoraz§lpkt2uchwaĘ,.9klórejmowawodnośnikul,zmienionymprzez § 1 pkt 1 uctrwałyŃi vnimizotl Sejmiku W.ojewództwa Śląskiego z dnia 13lutego 2017 r, w sPrawie

zmiany uchwały Nr vt|tzttslzo15 Sejmiku w"1.9r^l1arya śląskiego z dnta 2| września 2015 roku w sprawie

nadania statutu Katowickiemu Centrum oŃoto§ii (Dz.IJrz. Woj Ś1 zżO1'7 r.,poz, I}Z4),któraweszła w ŻYcie

1 pkt 2 uchwaĘ, o której mowa w odnośniku 1,

I pkt} uchwały, o której mowa w odnośniku 1,

t pt<t Z i 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1,

t phtZ i 3 uchwaĘ, o której mowa w odnośniku 1,

2.
aJ.

1.

ż.

w dniu 07 marca2017 r
j 

W Uir-l"rriu ustalonym przez §
a W brzmieniu ustalonym przez §
5 W brzmieniu ustalonlłrn przez §
6 W brzmieniu ustalonym przez §



2) promocj azdrowta.1

§4
Do zadań Centrum należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3) prowadz enię działalności diagnostycznej ;

4) prowadzenie szpitalnego baŃu krwi;
5) świadczenie usług farmaceuty czny ch;
6) prowadzenie dzińań z zakęsu zdrowia publicznego, w tym profilaktyka chorób,

promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;
7) uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu

zudzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrazaniem nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych
w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowiai czasowej niezdolności do pracy;
I0) realizacja zleconych ptzez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną

cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.8

§5
Centrum możę prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym działalnośc
gospodarcz ą, lnrLą niZ dztałalność lecznic za, polegającą nai

1) najmie, dzierżavlię, oddaniu w uzytkowanie aktywów trwałych Centrum;
2) świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem;
3) śrviadczeniu usług parkingowych;
4) świadczeniu usług transportowych;
5) świadczeniu usług hotelarskich;
6) świadczeniu usług gastronomicznych;
7) prowadzeniu działalności szkoleniowej na rzecz osob posiadających uprawnienia

do udzielania świadczeń zdrowotnych;
8) udostępnianiu zasobów Centrum innym podmiotom w celu prowadzenta przez nie

działalności szkoleniowej na rzęcz osob posiadających uprawnienia do udztelania
świadczeń zdrowotnych;

9) udostępnianiu zasobów Centrum i wykonywaniu świadczeń w zwtązku
z pr owadzeniem badań klinicznych;

10) świadczeniu usług kserografic znych.g

Rozdział 3
Organy i struktura organizacyjna

Organami Centrum są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.10

7 W brzmięniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwĄ, o której mowa w odnośniku 1.
E W brzmięniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwĄ, o której mowa w odnośniku 1.

" W brzmieniu ustalonym przez § l pkt 2 uchwaĘ, o której mowa w odnośniku l.
l0 W brzmięniu ustalonym przez § 1 pIł,2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

§6

§7



1.

ż.

Dyrektor kieruje Centrum, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego
funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialnośc."
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników,Centrum i pełni wobec nich funkcję
pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy."

§8
1 . W Centrum działa Rada Społe czna, któraj est organem:

1) inicjującym i opiniodawczym Województwa Sląskiego;
2) doradczl,m Dyrektora Centrum.''

2. Radę Społóczną powołuje oraz odwołuje Zarząd Wojewodztwa Śląskiego.

3. W skład Rady Społecznej wchodzi od7 do 1,1 osób, w tym:

1) jako przewodniczący Marszałek Województwa Sląskiego lub osoba przez niego

wyznaczona:'
2) jako człoŃowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
b) od 5 do 9 członków wybranych prZęZ Sejmik Wojewodztwa Sląskiego.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa4|ata.
5. odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpió

w następuj ą cy ch przy padkach :

I) rezygnacji;
2) nieuŚprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

3 ) choroby trwal e uniemo zliw ią ącej wykonywanie p owierzo ny ch zadai;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarzenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) podjęcia zatrudnienia w Centrum;
oj na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.la

6. W przypadku o<iwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upłylvem kadencji,

ur.rp.łń"rrie składu Rady Społecznej następuje z inicjatywy organu, którego ten członek

był przedstawicielem.
po upływie kadencji Rada Społęczna dzińa do czasu powołania składu osobowego

kolejnej kadencji.
pierwsŹe posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Marszałek Wojewodztwa Sląskiego.

§9
1. ZadaniaRady Społecznej określają przepisy Ustawy,

ż, Do zadań Rady Społecznej na\eży równiez wydawanie opinii,* .p:1*1:h dotyczącYch

Centrum, jeżeltlvymó g taki wynik a z uchwŃy organu Woj ewództwa Sląskiego, "
3. Rada Spoie cznamoże vlyrazić opinig w sprawach istotnych dla funkcjonowania Centrum,

innych niz wymienione w ust. t iZ.|6
§10

1. W skład Centrum wchodzą następujące zaŁJady leczn:rcze, w których jest wykonywana

działalno ść lecznicza:
1 ) Szpital Wielospecj alistyczny;
Zj łmbulatoryjne Swiadczen ia Zdrow otnę,l1

7.

8,

ll W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 uchwĄ, o której mowa W odnośniku 1.

12 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
13 W brzmieniu ustalon}m przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
la W brzmieniu ustalon;łn przez § 1 pIłZ uchwaĘ, o której mowa W odnośniku 1.

15 W brzmięniu ustalonym przez § 1pkt2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

16 W brzmieniu ustalonl,m przez § I pkt} uchwaĘ, o której mowa W odnośniku 1.

'' w u."ł"niu ustalonym'przez"§ l pkt2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1, zmienion;lm Przez § 1 Pkt 2

lit. auchwałyNryB4l27lŻotz Śelmitu Województwa Śląskiego zdnialr3lutego 2017 r. w sPrawie zmianY
4



2. W skład zatJadow leczniczych, o ktorych mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komorki
or ganlzacyjne o charakterze medycznlm.' "

3. W Centrum funkcjonują komorki organizacyjne dzińalności niemedycznej i pomocniczej
oraz samodzielne stanówiska p.u"y.'9

4. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym strukturę zakładów leczniczych, komórek
organizacyjnych dztńalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielnych stanowisk
pracy określa Re gulamin Or ganizacy jny Centrum.'u

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§11
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową Ópartąnazasadach określonych w Ustawie.2l
2. Centrum prowadzi rachuŃowośó w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie

przeplsy.
3. Zbycie aktywów trwałych Centrum, oddanie ich w dzierżawę, najem, uzytkowanie (w tym

skutkuj ące uzyskaniem środków fi nansowych) oraz uży czenie możę. nastąpić 
^ 

wyŁącznte
na zasadach określonych w odrębnej uchwaie ZarząduWojewództwa Śląskiego.z3

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§12
Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany w drodze stosownej uchwały Sejmik
Woj ewodztwa Sląskiego.

uchwały Nryl12l19lż015 Sejmiku Województwa Śląskiego zdnia21 wrzęśnia 2015 roku w sprawie nadania

statutu katowickięmu Centrum Onkologii (Dz. IJrz. Woj. Ś1. z 2017 ,r,, poz. 1024), która weszła w życie w dniu

0'7 marca201'7 r,
ls W brzmięniu ustalonym przez § I p|ł 2lit. a uchwały Nr Y l34l27l2017 Sejmiku Wojewódżwa Sląskiego z

dnia 13 IŃego 2017 r, w spiawie zmiany uchwały Nr Y l12ll9l2015 Sejmiku Wojewódźwa Sląskiego z dnia_2l

września 2015 roku w sprawie nadania statutu Katowickiemu Cęntrum Onkologii (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2077 r.,

poz. 1024), która węszła w życie w dniu 07 marcaŻ)I'7 r.
19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt} uchwały, o której mowa w odnośniku l.
20Wbrzmięniuustalonym-przez§lpkt2uchwĄ,októrejmowawodnośnikul,zmienionymprzez§lp|<t2

lit, b uchwały, o której mowa w odnośniku 18.
2l W brzmięniu ustalonym przez § I pkt2 uchwaĘ, o której mowa W odnośniku 1.

22 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pktż uchwały, o której mowa w,odnośniku 1.
23 W brzmieniu ustalon),m przez § 1 pkt 2 uchwaĘ, o której mowa W odnośniku 1.


