Przedmiot działalności
Cele i zadania Centrum
określa § 3 - § 4 Statutu
§ 3. 1. Celem Centrum jest rozpoznawanie i leczenie gruźlicy, ostrych i przewlekłych
schorzeń w obrębie klatki piersiowej, rehabilitacja oddechowa i ogólnoustrojowa
oraz profilaktyka, nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością na
zasadach określonych w odrębnych przepisach lub umowach cywilno-prawnych.
2. Celem jest także zapewnienie całodobowej opieki długoterminowej.
3. Centrum uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne, w zakresach jego działalności
i jego aktualnych możliwości na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Centrum prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;
5. Centrum bierze udział w realizacji zleconych i zakontraktowanych zadań
i programów zdrowotnych.
6. Centrum prowadzi i rozwija działalność w zakresie profilaktyki zdrowotnej
i promocji zdrowia.
7. Centrum odpłatnie udziela świadczeń diagnostycznych i konsultacji dla innych
podmiotów.
8. Centrum
udziela
innych
świadczeń
zdrowotnych
mieszczących
się
w możliwościach Centrum.
9. Centrum podejmuje inne rodzaje działalności mające na celu pozyskiwanie środków
na realizację zadań statutowych, w tym w ramach wydzielonej działalności
gospodarczej.
10. Realizacja celów następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stopniu
odpowiadającym aktualnemu popytowi oraz potrzebom kontraktujących usługi
medyczne.
§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest udzielanie następujących świadczeń
zdrowotnych przewidzianych w ustawie:
1) stacjonarnych i całodobowych:
a) szpitalnych,
b) innych niż szpitalne;
2) ambulatoryjnych.
2. Centrum prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług gastronomicznych;
2) najmu i dzierżawy aktywów trwałych;
3) usług sterylizacji sprzętu medycznego;
4) działalności handlowej w zakresie sprzedaży m.in. artykułów spożywczych,
gastronomicznych i higienicznych;
5) organizacji szkoleń, konferencji naukowych, kursów i innej działalności
dydaktycznej;
6) działalności hotelowej;
7) usług pralniczych.

3. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, nie może ograniczać
realizacji zadań statutowych Centrum.
4. Centrum wykonuje również określone w odrębnych przepisach zadania związane
z potrzebami obronnymi państwa oraz pozostaje w gotowości do działania
w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.

