
ZARZĄDZENIE NR..

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
. o ą

z dnia... ,4r. |  lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
dla województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 95 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.) 

w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 525 ze zm.) zarządza się 

co następuje:

§1

Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa 

dolnośląskiego zwaną dalej „Radą”.

§2

1. W skład Rady wchodzą Konsultanci Wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach 

medycyny, farmacji, pielęgniarstwa oraz innych dziedzinach mających zastosowanie 

w ochronie zdrowia oraz następujący członkowie powołani przez wojewodę:

a) j eden przedstawiciel woj ewody;

b) j eden przedstawiciel marszałka woj ewództwa;

c) jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

d) jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -  Państwowego 

Zakładu Higieny;

e) jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego;

f) jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych 

mających siedzibę na terenie województwa;

g) jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa;

h) jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.

2. Imienny wykaz członków Rady określa Załącznik do Zarządzenia.



UZASADNIENIE

Wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 

28 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 581).

W skład wojewódzkiej rady do spraw potrzeb zdrowotnych wchodzą przedstawiciele 

instytucji wymienionych w dyspozycji art. 95b ww. ustawy, a także konsultanci wojewódzcy 

w ochronie zdrowia. Przedstawiciele instytucji powoływani są do składu rady przez 

właściwego miejscowo wojewodę.

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku, Wojewoda Dolnośląski powołuje osoby 

wskazane przez instytucje wymienione w przywołanej powyżej dyspozycji do składu 

Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego. 

Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia, powołani do pełnienia funkcji przez Wojewodę 

Dolnośląskiego, wchodzą w skład Rady z mocy ustawy.

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525), wojewoda wydaje zarządzenia, w celu 

realizacji powierzonych zadań.

Mając na względzie powyższe, wydanie niniejszego Zarządzenia jest niezbędne 

dla wykonania ustawowego obowiązku wskazanego na wstępie.



Załącznik do Zarządzenia Nr .3. ^ ^  
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia.... ........lipca2015 r.

Członkowie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych 

dla województwa dolnośląskiego 

powołani przez Wojewodę Dolnośląskiego

1. Pani Marta Kopystiańska -  Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,

- Przewodnicząca Rady;

2 . Pan Jarosław Maroszek - Przedstawiciel Marszałka Województwa

Dolnośląskiego;

3. Pan Andrzej M. Fal - Przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

-  Państwowego Zakładu Higieny;

4. Pani Agnieszka Podgórska - Przedstawiciel Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu;

5. Pani Alicja Pietrusiewicz -  Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu

Statystycznego we Wrocławiu;

6. Pan Piotr Pobrotyn - Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

7. Pan Maciej Awiżeń - Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa 

Dolnośląskiego;

8. Pan Wiktor Wolfson - Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji 

pracodawców Województwa Dolnośląskiego.


