UCHWAŁA NR XXXV/576/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r.
poz. 289 z późn. zm.2)) w załączniku do uchwały w § 4 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) świadczenia usług farmaceutycznych.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260.
Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r.
poz. 2408 i z 2017 r. poz. 823.

1)
2)

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik do uchwały Nr XLV/738/14 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu
Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
2.

Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) statut nadaje podmiot tworzący.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą Nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 stycznia 2014 r. został nadany Statut Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 289), a następnie
zmieniony uchwałami: Nr LII/811/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz. 2408) i Nr XXIX/509/17 z dnia 20 lutego 2017 r. (Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 823).
Obecna zmiana polega na dodaniu w § 4 w ust. 2 po pkt 7 pkt 8 w brzmieniu:
„8) świadczenia usług farmaceutycznych.”.
Działalność polegająca na świadczeniu usług farmaceutycznych nie wchodzi w zakres
działalności leczniczej i podlega regulacjom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.). W odniesieniu do aptek szpitalnych,
poza usługami farmaceutycznymi właściwymi dla aptek ogólnodostępnych, takich jak
wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzanie leków
recepturowych, sporządzenie leków aptecznych, udzielanie informacji o produktach
leczniczych i wyrobach medycznych - jest ona uprawniona również do czynności, takich jak:
sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, sporządzanie leków do żywienia
dojelitowego, przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,
sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych na potrzeby udzielania świadczeń pacjentom
danego podmiotu leczniczego, wytwarzanie płynów infuzyjnych, organizowanie zaopatrzenia
szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, przygotowywanie roztworów do
hemodializy i dializy dootrzewnowej, udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, udział w racjonalizacji
farmakoterapii, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi
i wyrobami medycznymi w szpitalu.
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Zgodnie z art. 106 ust. 3 ww. ustawy apteka szpitalna może zaopatrywać w leki:
podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do
tego podmioty, pod warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej
działalności apteki. Ponadto apteka szpitalna może zaopatrywać w leki pacjentów włączonych
do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie
ambulatoryjnym.
Świadcząc usługi farmaceutyczne przez aptekę szpitalną Centrum Pulmonologii,
kierownik apteki obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego o zawarciu takiej umowy z innym podmiotem leczniczym.
Wprowadzenie możliwości prowadzenia takiej działalności pozwoli na uregulowanie
zagadnień związanych z zaopatrywaniem w leki innych podmiotów leczniczych, ale również
dopuści możliwość przygotowania leków (np. cytostatycznych) także na zlecenie innych
podmiotów, a nie wyłącznie na potrzeby Centrum.
Rada Społeczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, na
wniosek Dyrektora Centrum, uchwałą Nr 5/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r., pozytywnie
zaopiniowała rozszerzenie działalności w zakresie usług farmaceutycznych.
Wobec powyższego, zasadna jest zmiana nadanego Statutu Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.
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