
UCHWAŁA NR LI/970/14 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 27 października 2014 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Śremie.  
 
 
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 
 

W uchwale Nr XXIX/555/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 
roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Śremie 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„§ 2 
 
ZPO działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217    
z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.  
Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2013r. poz. 330 z późn. 
zm.), 

5) niniejszego statutu nadanego przez podmiot tworzący, 
6) innych przepisów prawnych dotyczących podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą, działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej”. 

 
2) w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
 
„b) Dział farmacji szpitalnej”. 

 
3) Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do statutu otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie do uchwały nr LI/970/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października 2014 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie.  
 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy,               

w przypadku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie jest podmiot lub organ, który 

utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą  

o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

statutu, a także do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

 Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana nazwy z „Apteki” na „Dział farmacji 

szpitalnej” podyktowana jest dostosowaniem Zakładu do przepisów ustawy z dnia 6.09.2001r. 

(art. 87 ust. 4) – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 

 Jednocześnie w § 2 uaktualniona została podstawa prawna. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


