
 
UCHWAŁA NR XXXI/622/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 25 lutego 2013 roku 

 
 

 

w sprawie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej       

w Sokołówce. 

 

 

 

Na podstawie art. 70 i 72 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku    

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się wszcząć procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w spółkę               

z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia         

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

                                           

           

§ 2 

  

1. Ustala się wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, o którym mowa w art. 71 

ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, na: -0,17. 

2. Postanawia się nie przejąć zobowiązań podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

 
 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.   

 

                           § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/622/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 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 

konieczne jest, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,  

ustalenie  przez podmiot tworzący wskaźnika zadłużenia SP ZOZ-u, od którego wartości 

zależy czy podmiot tworzący będzie musiał obligatoryjnie przejąć zobowiązania wyżej 

wymienionej jednostki, czy też takie przejęcie będzie fakultatywne (art. 70 i 72 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej). 

 Ustalony w niniejszej uchwale wskaźnik zadłużenia nie nakłada na podmiot tworzący 

obowiązkowego przejęcia zobowiązań przekształcanego SP ZOZ-u.  

  Zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym     

i innym osobom uprawnionym w zakresie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych. Do zadań Zakładu należy w szczególności: 

 

1) diagnostyka i stacjonarne leczenie, pielęgnowanie i rehabilitacja dorosłych mężczyzn   

i kobiet z zaburzeniami psychicznymi, z włączeniem niedorozwoju umysłowego         

w stopniu umiarkowanym i głębokim, 

2) diagnostyka i stacjonarne leczenie, pielęgnowanie osób dorosłych uzależnionych       

od środków psychoaktywnych z ostrymi zaburzeniami psychotycznymi, 

3) diagnostyka i leczenie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, 

4) diagnostyka, stacjonarne leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu oraz 

działania konsultacyjno – edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych, 

5) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych                            

i rehabilitacyjnych, 

6) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz organizowanie szkoleń dla 

terapeutów uzależnień, 

7) w przypadkach nagłych dopuszcza się możliwość hospitalizacji osób, które ukończyły 

16 lat na czas niezbędny do opanowania ostrych zaburzeń psychotycznych. 

  



 Samorząd Województwa Wielkopolskiego kierując się koniecznością wprowadzenia 

odpowiednich usprawnień w działaniu systemu ochrony zdrowia w Wielkopolsce, podejmuje 

działania zmierzające do restrukturyzacji jednostek, dla których jest podmiotem tworzącym. 

Zaproponowane w niniejszej uchwale przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością ma prowadzić do efektywniejszego zarządzania, otwarcia nowych 

możliwości uzyskiwania przychodów i racjonalizowania gospodarowania. 

 Powstała z przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej               

w Sokołówce w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, spółka        

z ograniczoną odpowiedzialnością, z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa       

i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pracownicy przekształconego samodzielnego zakładu 

opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki.   

Podsumowując, przewidywane korzyści przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki 

Psychiatrycznej w Sokołówce to m.in.: 

 

• przejrzysty nadzór właścicielski, 

• przejrzysta gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz Spółki i jej 

funkcjonowania w otoczeniu, 

• możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku 

wystąpienia straty, 

• możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, 

• większa możliwość pozyskania ewentualnych inwestorów zewnętrznych, 

• większe możliwości decydowania o przeznaczeniu zysku. 

 

Sytuacja finansowa jednostki jest dobra. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej 

w Sokołówce corocznie kończy rok obrachunkowy z zyskiem netto, a ostatni za 2011r. 

wyniósł 253.069.88 zł. Jednocześnie wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia była niska          

i wynosiła 10,5%. Fundusz własny na dzień 31 grudnia 2011r. wykazał wartość 5.905.554,45 

zł, zobowiązania osiągnęły wartość 773.267,53 zł. Wśród nich nie występowały zobowiązania 

wymagalne. Poziom należności jednostki na dzień 31.12.2011r. wynosił 685.608,08 zł.  

Dane finansowe oraz stan zatrudnienia przedstawiono w załączonej tabeli. 



 Projekt uchwały, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, wymagał konsultacji ze związkami zawodowymi i został przez nie 

zaopiniowany. Ponadto,  zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej, 

przekształcenie zostało także zaopiniowane przez Radę Społeczną Zakładu.   

 Opracowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego koncepcja 

przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w spółkę, 

winna stworzyć warunki elastyczniejszej reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe,            

a w konsekwencji pośrednio wpłynąć na realizację jednego z najistotniejszych dla samorządu 

województwa celów, którym jest poprawa jakości i długości życia mieszkańców 

województwa. 

Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


