
III. 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.  

§ 7. 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.  

§ 8. 2.  

Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

§ 8. 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;  

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.  

§ 8. 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.  

§ 8. 5.  

Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 

pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.  

§ 8. 6.  

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do 

Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  

§ 8. 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.  

§ 9. 2.  

Organizację wewnętrzną przedsiębiorstw Szpitala, w tym wykaz jednostek, 

komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy 

określa regulamin organizacyjny Szpitala.  

 


