
Projekt 

                                                                                                                                                  Zarządu Województwa Opolskiego 

 

Uchwała Nr               /2020 

Sejmiku Województwa  Opolskiego 

z dnia                 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany  statutu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie 

Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  w Opolu 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2019r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie 

Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, nadanego uchwałą Nr XXX/328/2017 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu im. 

prof. Tadeusza Koszarowskiego, zmienionego uchwałą Nr XXXII/368/2017 Sejmiku Województwa 

Opolskiego  z dnia 26 września 2017 r., w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, 

zmienionego uchwałą Nr II/14/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego  z dnia 18 grudnia 2018 r., 

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 

Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, zmienionego uchwałą Nr XV/140/2020 Sejmiku 

Województwa Opolskiego  z dnia 25 lutego 2020 r.,  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 

w Opolu w  następującym zakresie: 

 

 

1)   § 13 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą zakłady lecznicze za pomocą, których Centrum 

wykonuje działalność leczniczą:  

1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne,  

2) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne.  

2. W ramach zakładu leczniczego : Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, 

działa Szpital, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne : 

a) Oddział Anestezjologii, 

b) Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, 

c) Oddział Ginekologii Onkologicznej,  

d) Oddział Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym,  

e) Oddział Radioterapii, 

f) Apteka Szpitalna, 

g) Blok operacyjny, 

h) Centralna Sterylizatornia, 

i) Izba Przyjęć, 

j) Pracownia Brachyterapii, 

k) Zakład Radioterapii.       

3. W ramach zakładu leczniczego: Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – lecznictwo ambulatoryjne 

działają następujące jednostki organizacyjne:  



1) Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, w skład której wchodzą następujące komórki 

organizacyjne:  

a) Poradnia chirurgii onkologicznej,  

b) Poradnia dla chorych ze stomią,  

c) Poradnia profilaktyki chorób piersi,  

d) Poradnia leczenia bólu,  

e) Poradnia onkologii ogólnej,  

f) Poradnia chemioterapii,  

g) Poradnia genetyki,  

h) Poradnia ginekologii onkologicznej,  

i) Poradnia radioterapii,  

j) Poradnia laryngologiczno-konsultacyjna,  

k) Poradnia profilaktyki chorób nowotworowych,  

l) Pracownia endoskopii,  

m) Poradnia medycyny pracy,  

n) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,  

o) Pracownia histopatologii,  

p) Poradnia anestezjologiczna, 

r) Poradnia Medycyny Paliatywnej, 

s) Pracownia Fizjoterapii, 

t)Poradnia Urologiczna. 

2) Zakład Diagnostyki Obrazowej, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a) Pracownia USG,  

b) Pracownia tomografii komputerowej,  

c) Pracownia RTG,  

d) Pracownia mammografii,  

e) Pracownia rezonansu magnetycznego.  

4. Wymienione w ust. 1-3 zakłady lecznicze nie prowadzą odrębnej księgowości i rachunkowości ani 

nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza 

podmiot leczniczy Centrum.  

5. Ponadto w skład Centrum wchodzą komórki organizacyjne: administracyjne, ekonomiczno-

księgowe oraz eksploatacyjno-techniczne, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora.  

6. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w Centrum, a także szczegółową organizację i zakresy działania 

jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1-3 i 5 określa Regulamin Organizacyjny 

ustalony przez Dyrektora.” . 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 
 

        § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

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

(Dz. U. z 2020r. 295 z późn. zm.) kompetencję nadania statutu, w tym również dokonywania zmian 

w statucie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyznano w całości podmiotowi tworzącemu. 

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, w przypadku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 

Koszarowskiego w Opolu, jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późń. zm.), przysługują sejmikowi 

województwa.  

W związku z powyższym Sejmik Województwa Opolskiego jest uprawniony do nadawania statutu 

podmiotom leczniczym niebędącymi przedsiębiorcą. Podmiot tworzący dokonuje również zmiany 

w statucie podmiotu leczniczego na wniosek kierownika danego podmiotu.  

 

Pan Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii, pismem z dnia 30 marca  2020 r. znak: 

OCO/NNK/62/2020, wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do statutu Opolskiego Centrum 

Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.  

Zmiana nazwy komórki organizacyjnej dla kodu resortowego 1460 zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego 

sposobu ich nadawania (Dz. U. 2019 poz. 173). 

Wprowadzenie do struktury Poradni Urologicznej powodowane jest faktem, iż współczesny 

model opieki onkologicznej zakłada, że konsultacje i diagnostyka urologiczna oraz kwalifikacje do 

leczenia operacyjnego są niezbędne i powinny być standardem postępowania w zapobieganiu 

i leczeniu onkologicznym. 

 

Powyższe zmiany nie spowodują ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, 

ich dostępności, warunków udzielania i jakości. 

Jednostka posiada pozytywną opinię Rady Społecznej Centrum, zatwierdzoną Uchwałą                                 

nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020r., Rady Społecznej SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii                    

im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, w sprawie opinii dotyczącej zmiany w statucie SPZOZ 

Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.  

Ponadto zmiana statutu wymaga zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu, stąd 

niniejsza uchwała wprowadzająca zmiany do statutu Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 

Koszarowskiego w Opolu. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu. 

 

W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi wyżej przepisami podjęcie 

niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 


