
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1)  

z dnia 6 lipca 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca. 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. 

poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum 

Chorób Serca (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 5 oraz  z 2015 r. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu”; 

 

2) w załączniku do zarządzenia: 

a) w § 5: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań SCCS należy:”, 

- dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących 

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach; 

6) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”, 

b) w § 12: 

- w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„SCCS prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:”, 

- ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8. SCCS decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób 

określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  

 

MINISTER ZDROWIA 

 

Konstanty Radziwiłł 
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