
 
Uchwała Nr V/128/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 30 marca 2015 rOKU 

 
 

w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie 
zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. 

poz. 431) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zakupu dwóch 
akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu  stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie zakupu dwóch akceleratorów do Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

w Poznaniu. 
 

Uchwałą nr VIII/146/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdził zmiany w Statucie Wielkopolskiego Centrum Onkologii, dotyczące 

nowych komórek organizacyjnych lokalizowanych w Kaliszu i Pile, tj. odpowiednio „Zakładu 

Radioterapii III” oraz „Zakładu Radioterapii IV”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa 

dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Piły i okolic. 

Zasadność budowy ośrodków radioterapii wynika również z corocznych raportów 

Konsultanta Krajowego ds. Radioterapii onkologicznej przygotowywanych na potrzeby Ministra 

Zdrowia, a wskazujących, że w Województwie Wielkopolskim było i jest za mało aparatów do 

radioterapii i mniej niż w innych województwach w kraju. 

Ponadto starzenie się społeczeństwa będzie wymuszało stosowanie radioterapii u większej 

liczby chorych, niżby to wynikało tylko z przyrostu nowej liczby zachorowań. Radioterapia, ta 

bardziej technologicznie zaawansowana będzie częściej stosowana zamiast rozległych operacji, 

czy toksycznej chemioterapii. 

Dodatkowo istotną przesłanką jest strategia równomiernego rozwoju obszarów w Unii 

Europejskiej, zakładająca zbliżenie usług medycznych do miejsca zamieszkania. Dystans ponad 

100 kilometrów od Poznania, uznawany za zbyt duży zmniejsza szanse na wyleczenie. 

Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, wybudowano według nowoczesnych i przyszłościowych 

założeń, umożliwiających prowadzenie radioterapii nowotworów, ale również poradnictwa 

onkologicznego i kontroli po leczeniu. Zapewniona została infrastruktura do leczenia 

interdyscyplinarnego oraz prowadzenia dydaktyki.  

W 2014 roku ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zakupiono m. in. 

specjalistyczną aparaturę, w tym: symulator, komputerowy system planowania leczenia, system 

dozymetrii. Łączna kwota wydatkowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

środków finansowych wyniosła 29 029 615 zł. Udział finansowy środków Miasta Kalisza  

w realizacji przedsięwzięcia wyniósł 2 736 780 zł, natomiast środków własnych WCO to 

2 133 297 zł.  

Ponadto w listopadzie 2014 r. przeniesiony został z Wielkopolskiego Centrum Onkologii  

w Poznaniu i zainstalowany w filii w Kaliszu pierwszy akcelerator (o wartości szacunkowej  

ok. 5 000 000 zł). Jest on w pełni sprawny i posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia.  

Do pełnego uruchomienia Ośrodka w Kaliszu i zakontraktowania procedur radioterapii  

konieczne jest zainstalowanie drugiego akceleratora, którego zakupienie było planowane w roku 

2014 ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jednak zgodnie 

z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. konkurs o wartości ok. 100 mln zł został 

anulowany.  

Wybudowany przez Województwo Wielkopolskie przy pomocy Miasta Kalisza, Ośrodek 

Radioterapii, z uwagi na brak pełnego wyposażenia nie spełnia wymagań kontraktowych NFZ,  

co z kolei nadal utrudnia chorym z południowo wschodniej Wielkopolski dostęp do usług 

leczenia chorób nowotworowych. 

Apelujemy do Ministra Zdrowia o jak najszybsze uruchomienie konkursu „Poprawa 

działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów 



radioterapii” zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego 

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, co umożliwi Wielkopolskiemu 

Centrum Onkologii wystąpienie ze stosownym wnioskiem i stworzy możliwość uzupełnienia  

brakującego akceleratora w Kaliszu oraz uzupełnienie brakującego akceleratora w Poznaniu.   


