
UCHWAŁA NR XXXIII / 945 / 13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1') oraz art. 42 ust. 4 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1.1. Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej nadaje się 
statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Traci moc dotychczasowy statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej, nadany uchwałą Nr XXIV/602/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
27 czerwca 2012 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Umiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz.887,Nr 217 poz.1281. 



załącznik do uchwały Nr XXXIII/945/13 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 27 marca 2013 r. 

STATUT 

WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zwany dalej Zespołem, jest 
podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo 
Dolnośląskie. 
2. Zespół może używać skróconej nazwy: Centrum Medyczne „Dobrzyńska". 
§ 2. Siedzibą Zespołu jest Wrocław. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania 

§ 3. Celem działania Zespołu jest: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych; 
2) promocja zdrowia. 

§ 4.1. Do zadań Zespołu należy: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

a) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinach: alergologii, 
angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, chirurgii, chorób płuc, chorób 
wewnętrznych, chorób zakaźnych, dermatologii i wenerologii, diabetologii, 
diagnostyki laboratoryjnej, endokrynologii, gastroenterologii, hematologii, 
kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii, otolaryngologii, 
położnictwa i ginekologii, psychiatrii, radiologii i diagnostyki obrazowej, rehabilitacji 
medycznej, reumatologii, urologii, 

b) rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej (oddziały dzienne), 
c) medycyny pracy, 
d) diagnostyki, 
e) psychiatrii ambulatoryjnej; 

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

2. Zespół 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; 
4) może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych 

zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki 
samorządu terytorialnego i inne podmioty. 



§ 5. Zespół prowadzi działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, w zakresie: 
1) najmu, dzierżawy: pomieszczeń, wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu; 
2) wykonywania usług technicznych; 
3) wykonywania usług z zakresu zarządzania i prowadzenia szkoleń. 

Rozdział 3. 
Organy i struktura organizacyjna 

§ 6. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Społeczna. 

§ 7.1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem, kieruje jego działalnością 
i reprezentuje na zewnątrz. 
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu. 
§ 8.1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem 
doradczym Dyrektora Zespołu jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, w tym: 

1) jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego 
wyznaczona; 

2) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego; 
3) trzej członkowie wybrani przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. 
3. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji 
w przypadku: 

1) rezygnacji; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej; 
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywania powierzonych zadań; 
4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
5) podjęcia zatrudnienia w Zespole; 
6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem. 

4. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek 
był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej. 
5. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą 
funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej. 
6. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu 
tworzącego. 
7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej. 
§ 9.1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzy jedno przedsiębiorstwo o nazwie: 
Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska". 
2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Zespołu, w tym wykaz jednostek, komórek 
organizacyjnych, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny 
Zespołu. 



Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 10. 1. Zespół, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 
działalności i reguluje zobowiązania. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 



UCHWAŁA NR XVII / 442 / 15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890 ) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.1) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/945/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2354) w załączniku § 5 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 5. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż 
działalność lecznicza, w zakresie: 

1) najmu, dzierżawy: pomieszczeń, wyposażenia, narzędzi; 
2) wykonywania usług technicznych; 
3) wykonywania usług w zakresie zarządzania; 
4) działalności edukacyjnej i szkoleniowej.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa^Bdnośląskiego 

Paweł Wróblewski 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 
1844, 1887, 1918 i 1991. 



UCHWAŁA NR XLI / 1410 / 17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 
Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638,1948 i 2260) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/945/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2354 oraz z 2016 r. poz. 161) w załączniku § 9 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzy jeden zakład leczniczy o nazwie: 
Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska". 

2. Organizację wewnętrzną zakładu leczniczego Zespołu, w tym wykaz jednostek, 
komórek organizacyjnych, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin 
organizacyjny Zespołu.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Województw3T55frtqśląskiego 




