
UCHWAŁA NR XXVII/496/12 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 października 2012 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia i skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego  Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce .  

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 48 ust. 2 pkt 1, lit. 

b)  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 

ze zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.          

z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  w sprawie 

przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 

 

1. Postanawia się skierować projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                  

w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej 

w Sokołówce do zaopiniowania przez następujące podmioty: 

1) Radę Społeczną Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, 

2) Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu 

Wielkopolska, 

3) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,  

4) Wielkopolską Federację  Związków Zawodowych Pracowników Ochrony 

Zdrowia,  

5) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, 

6) NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, 

7) Radę OPZZ Województwa Wielkopolskiego, 

8) Wojewódzkie Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego,  

9) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa 

Organizacja Związkowa przy Wojewódzkim Zakładzie Opieki Psychiatrycznej     

w Sokołówce, 

10) Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce. 

2. Ustala się 30–dniowy termin do wyrażenia opinii przez podmioty wymienione w ust. 1, 

liczony od dnia następującego po dniu doręczenia projektu uchwały.  



§ 3 

       

      

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

§ 4 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr XXVII/496/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2012 roku 

 

    

 W związku z propozycją przekształcenia przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego 

Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

przekształcenia wyżej wspomnianego SP ZOZ-u w spółkę prawa handlowego, postanowił 

przyjąć powyższy projekt i skierować go do zaopiniowania wskazanym w niniejszej uchwale 

podmiotom,  do kompetencji których należy między innymi wydanie opinii dotyczącej praw 

pracowników  oraz  związanych z działalnością podmiotu leczniczego. 

 Główne korzyści wynikające z przekształcenia WZOP w Sokołówce w spółkę prawa 

handlowego, przewidywane w przekazanym do opinii projekcie uchwały Sejmiku to: 

 

1) przejrzysty nadzór właścicielski, 

2) większa odpowiedzialność Zarządu i kadry zarządzającej spółki, 

3) przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz spółki, 

4) możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku 

wystąpienia straty, 

5) możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, 

6) większa możliwość pozyskania ewentualnych inwestorów zewnętrznych, 

7) większe możliwości decydowania o przeznaczeniu zysku. 

 

 Projekt uchwały  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia 

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, w którym 

zawarto szczegółowe uzasadnienie koncepcji ewentualnego przekształcenia, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 Z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację oraz konieczność skonsultowania 

koncepcji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zawartej w wyżej wspominanym 

projekcie uchwały Sejmiku,  z zewnętrznymi podmiotami, podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 


