
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/948/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu 

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 Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu nadaje się statut 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

2. Traci moc dotychczasowy statut Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu, nadany uchwałą Nr XXIV/598/12 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.  

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: 

J. Pokój 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 2357



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/948/13 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. 

 

 

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 

W BOLESŁAWCU  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, zwany dalej Szpitalem,  

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. Siedzibą Szpitala jest Bolesławiec. 

Rozdział 2. 

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:  

a) psychiatria,  

b) psychiatria dla dzieci i młodzieży,  

c) leczenie środowiskowe (domowe),  

d) terapia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,  

e) neurologia; 

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w dziedzinie neurologii;  

3) 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; 

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

a) radiologia i diagnostyka obrazowa,  

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

d) apteka szpitalna; 

5) 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;  

6) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób 

wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących 

kształcenie tych osób;  

7) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami 

obronnymi i ochroną ludności. 

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. 

Rozdział 3. 

Organy i struktura organizacyjna  

§ 6. Organami Szpitala są:  

1) Dyrektor;  

2) Rada Społeczna. 

§ 7. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitala, kieruje jego działalnością i reprezentuje 

na zewnątrz.  

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. 

§ 8. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora 

Szpitala 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 wykonywanie powierzonych zadań;  
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4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

lub przestępstwo skarbowe;  

5) podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;  

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 Szpitala przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego.  

7. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej. 

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:  

1) przedsiębiorstwo o nazwie: WSZDNIPCH - Szpital, udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

szpitalnych;  

2) przedsiębiorstwo o nazwie: WSZDNIPCH – Opieka i Rehabilitacja, udzielające stacjonarnych 

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;  

3) przedsiębiorstwo o nazwie: WSZDNIPCH – Poradnie i Diagnostyka, udzielające ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych. 

2. Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Szpitala, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, 

pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Szpitala. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa  

§ 10. 1. Szpital, 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 Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 

 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany 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 
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