
II. Cele i zadania 

§ 3.  

Celem działania Szpitala jest:  

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne 

wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 

zasady ich wykonywania;  

2. promocja zdrowia.  

§ 4. 1.  

Do zadań Szpitala należy:  

1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinach i 

zakresach:  

2. a) psychiatria,  b) psychiatria dla dzieci i młodzieży, c) leczenie 

środowiskowe (domowe), d) terapia uzależnienia i współuzależnienia od 

alkoholu, e) neurologia;  

3. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych 

szpitalnych w dziedzinie neurologii;  

4. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych 

niż szpitalne w dziedzinach i zakresach: a) psychiatria, b) psychiatria dla 

dzieci i młodzieży, c) psychiatria sądowa w warunkach podstawowego 

zabezpieczenia, d) toksykologia kliniczna, e) świadczenia opiekuńczo - 

lecznicze psychiatryczne dla dorosłych, f) leczenie uzależnień, w tym 

świadczenie terapii uzależnienia od alkoholu, g) rehabilitacja lecznicza 

neurologiczna, h) rehabilitacja lecznicza ogólnoustrojowa, i) świadczenia 

udzielane w izbie przyjęć;  

5. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) radiologia i diagnostyka 

obrazowa, b) diagnostyka laboratoryjna, c) profilaktyka i promocja 

zdrowia, d) apteka szpitalna;  

6. 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;  

7. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu 

medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie 

tych osób;  

8. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych 

z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.  

 



§ 4. 2.  

Szpital dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zadań: 

1. współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 

2. korzysta ze współpracy międzynarodowej na mocy odrębnych 

porozumień;  

3. współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo – 

badawczymi.  

§ 5.  

Szpital prowadzi działalność wyodrębnioną organizacyjnie, inną niż 

działalność lecznicza, w zakresie:  

1. usług transportowych i parkingowych;  

2. sprzedaży rękodzieła;  

3. działalności szkoleniowo – edukacyjnej;  

4. działalności wydawniczej;  

5. usług gastronomicznych;  

6. usług pralniczych;  

7. najmu i dzierżawy pomieszczeń, nieruchomości, sprzętu i materiałów 

 


