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UCHWAŁA NRA3L. \ i 5 \ m  
RADY POWIATU ŁOWICKIGP 

z dnia . A  ..$Q

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 
z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Łowiczu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U.t.j. z 2013r. poz. 595, poz.645; z 2014r. poz. 379, 
poz.1072 ) oraz na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz. U.t.j. z 2013r. poz. 217; z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz. 
619, poz. 1146, poz.1491,poz.1138, poz. 1626) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 
31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013r., poz.4788), zmienioną 
uchwałą Nr XXXVI1/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r., 
uchwałą Nr XLI/278/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. oraz 
uchwałą Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. 
- w sposób następujący: w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu będącym 
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
31 października 2012r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. w Rozdziale II, w § 5 dodaje się ust 4 w brzmieniu:
„4. Zakład może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych 
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 
w tym we wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia ”,

2. w Załączniku do Statutu pn. Struktura Organizacyjna Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu ,w § 4 w pkt. 1 skreśla się lit. d w brzmieniu:
„ Pracownia wassermanowska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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UZASADNIENIE
Stosownie do zapisu art. 42 ust.1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności 

leczniczej (Dz.U.t.j. z 2013r. poz. 217, z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 
1146, poz. 1491, poz. 1138, poz. 1626) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane 
w ustawie określa statut. Statut nadaje podmiot tworzący.

W dniu 22 października 2014r.Pan Jacek Kaniewski Dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Wprowadzane zmiany dotyczą:
1. Rozszerzenia działalności statutowej o uczestniczenie w prowadzeniu badań 

klinicznych produktów leczniczych. Badania kliniczne są to programy badań 
nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie czy 
nowa forma terapii jest bezpieczna i na ile skuteczna. Służą one sprawdzeniu 
nowych metod zapobiegania, diagnozowania lub leczenia chorób. Kadra 
lekarska ZOZ w Łowiczu posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę 
naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia 
badań klinicznych produktów leczniczych.

2. Ograniczenia działalności statutowej poprzez zlikwidowanie Pracowni 
wassermanowskiej. W Pracowni tej wykonywało się ok. 600 badań rocznie. 
Zmianie uległa metodyka wykonywania badań, obecnie do wykrycia 
przeciwciał służą testy serologiczne. Wykonywanie tego rodzaju badań jest 
możliwe w Laboratorium Pracowni Serologicznej ZOZ w Łowiczu. Zgodę na 
wskazany sposób wykonywania badań wydało Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

W załączeniu opinie Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu w sprawie dokonania 
zmian w Statucie ZOZ w Łowiczu.

Celem wprowadzenia zmian w działalności ZOZ w Łowiczu w zakresie jak wyżej, 
niezbędna jest zmiana zapisów w Statucie ZOZ w Łowiczu.


