
ZARZĄDZENIE N R . m . .
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia lXi sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. określenia potrzeb szpitali z terenu województwa 
dolnośląskiego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o udostępnione sprzęty 
i aparatury medyczne Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych i zakupione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do podmiotów 
leczniczych zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 17 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół ds. określenia potrzeb szpitali z terenu województwa dolnośląskiego 
w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o udostępnione sprzęty i aparatury 
medyczne Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych 
i zakupione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do podmiotów leczniczych 
zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej, celem merytorycznego wsparcia Wojewody Dolnośląskiego w ramach działań 
realizowanych przez komórki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwanego dalej Urzędem.

§2

W zakresie przeprowadzenia analizy potrzeb infrastrukturalnych na terenie województwa 
zapewniające optymalną relokację i wykorzystanie sprzętu powołuje się członków Zespołu:

1. Pani Iwona Drelichowska-Stopa -  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  Przewodnicząca Zespołu,

2. Pani Anna Dimmich-Szałkowska -  Kierownik Oddziału Organizacji i Optymalizacji 
Procesów w Biurze Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu,

3. Pani Agnieszka Alama-Woszczyńska -  Zastępca Dyrektora Biura Administracji 
i Logistyki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

4. Pani Monika Wacławik -  p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

5. Pani Agnieszka Błażejewicz -  Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego i Statystyki 
Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu,

6. Pani Joanna Góral -  Starszy Specjalista w Oddziale Zdrowia Publicznego i Statystyki 
Medycznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu,

7. Pani Karolina Bodetko -  Specjalista w Wydziale Organizacji i Rozwoju 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.



§3

Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może 
zapraszać do udziału w pracach Zespołu, innych niż wymienieni w § 2 przedstawicieli komórek 
organizacyjnych Urzędu oraz przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych 
wojewodzie lub przez niego nadzorowanych, a także inne osoby - w charakterze ekspertów.

§4

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) wyznaczanie zagadnień do opracowania i terminów posiedzeń Zespołu,
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek jego członków,
3) inicjowanie, organizowanie i kierowanie pracami Zespołu,
4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

§5

Do zadań Członków Zespołu należy:
1) zebranie wniosków z potrzebami od podmiotów leczniczych z terenu województwa 

dolnośląskiego celem rozdysponowania sprzętu na rzecz tych podmiotów,
2) przeprowadzenie analizy wniosków i potrzeb infrastrukturalnych na terenie województwa 

przy zapewnieniu optymalnej relokacji i wykorzystania sprzętu,
3) przygotowanie listy sprzętu medycznego do rozdysponowania wraz z podziałem na 

poszczególne podmioty lecznicze, zgodnie z ustalonymi potrzebami szpitali terenu 
województwa dolnośląskiego,

4) przekazanie Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego listy, o której mowa w pkt.3

§6

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, lub innym wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu miejscu posiedzenia.

§7

Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje bez zbędnej zwłoki po wejściu w życie 
niniejszego zarządzenia.

§8

1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska członków Zespołu 
i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek posiedzenia Zespołu, sprawozdanie 
z przebiegu dyskusji oraz treść wniosków.

2. Zespół może obradować w niepełnym składzie.



3. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§9

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz pozostałym członkom Zespołu.

10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA r



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr z dnia.... M. sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. określenia potrzeb szpitali z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie sprzętu i 
aparatury medycznej w oparciu o udostępnione sprzęty i aparatury medyczne Wojewodzie 
Dolnośląskiemu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i zakupione ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do podmiotów leczniczych zakwalifikowanych 
do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z otwarciem procesu likwidacji Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 
33 we Wrocławiu zaistniała konieczność doposażenia podmiotów leczniczych uczestniczących 
w działaniach prewencyjnych i zwalczających epidemię SARS-CoV-2 w niezbędny asortyment 
- pozyskany w ww. procesie - który w przyszłości będzie wykorzystywany do celów 
medycznych, np. przy wystąpieniu kolejnych fal epidemii związanych z ratowaniem zdrowia 
i życia ludzkiego.

Mając na względzie powyższe wydanie niniejszego Zarządzenia jest niezbędne dla wykonania 
obowiązku wskazanego na wstępie.


