
 

 

Uchwała nr 24/2010 

 

 

Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 

i Janusza Zeylandów z dnia 15  października 2010r.                                                                                                    

 

w sprawie: zmian  w Statucie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  

                    im. Eugenii i Janusza Zeylandów. 

 

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 

roku (Dz.U.z 2007r., Nr 14, poz. .89 z późn. zm.)  

 

Rada Społeczna Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii  i 

Janusza Zeylandów, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się następujące zmiany w Statucie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów: 

I. 

W Rozdziale I Statutu  § 6   otrzymuje  brzmienie: 

Podstawowym celem Centrum jest udzielanie wysokiej jakości specjalistycznych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie chorób płuc, gruźlicy, chemioterapii nowotworów, torakochirurgii, 

alergologii, rehabilitacji, opieki długoterminowej  

i paliatywnej oraz kształcenie kadr medycznych i promocja zdrowia. 

 

W szczególności do tych zadań należy: 

 

1. udzielanie specjalistycznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych,  

2. udzielanie specjalistycznych konsultacji, 

3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 

4. opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjentów, 

5. promowanie zdrowia poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i realizowanie programów 

zdrowotnych, 

6. organizowanie i prowadzenie staży podyplomowych i specjalistycznych, praktyk 

studenckich i szkoleń dokształcających, 

7. prowadzenie działalności gospodarczej nienaruszającej statutowej działalności 

Centrum, 

8. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, 

9. podejmowanie innych zadań mieszczących się w profilu działania Centrum. 

 

Ponadto Centrum utrzymuje gotowość do działań w zakresie ochrony zdrowia ludności w 

sytuacjach kryzysowych i w stanach nadzwyczajnych oraz do realizacji zadań na potrzeby 

obronne państwa. 

 

 



 

 

II.  

 

W Rozdziale IV Statutu  §  22 otrzymuje brzmienie: 

Centrum podejmuje samodzielne decyzje o podziale zysku i pokryciu straty. 

                                        

§ 2 

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

§3 

Tekst jednolity Statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 

i Janusza Zeylandów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej a realizację 

Dyrektorowi WCPiT. 

      § 5 

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

  

                                                   

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 Uzasadnienie 

Zał. nr 2 Statut-tekst jednolity 


