
Uchwała Nr XXX/792/17
SEJMIKU Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej - Curie wPoznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXIV/683/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie 
nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu (Dz. Urz. 
Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7692), § 11 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Oddziały:

a) Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego,

b) Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi,

c) Diagnostyczno - Operacyjny Jednodniowy,

d) Radioterapii Onkologicznej I,

e) Radioterapii Onkologicznej II,

f) Radioterapii Onkologicznej III,

g) Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej,

h) Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej,

i) Chemioterapii,

j) Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

k) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej,”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. 

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

 

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego

Zofia Szalczyk
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/792/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 24 kwietnia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii

Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 ze zm.)
o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku
Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu 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 polega na reorganizacji dwóch komórek organizacyjnych:
Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej II. Do tej pory Oddział
Chirurgi Onkologicznej i Pododdział Dzienny Chirurgii Jednego Dnia wchodzący w jego skład były
rozdzielone Oddziałem Chirurgii Onkologicznej II i Ogólnej I.

W obu oddziałach wykonywane były wszystkie rodzaje zabiegów m. in. operacje piersi, przewodu
pokarmowego (najwięcej jelita grubego), tarczycy nowotworów skóry, trzustki i wątroby. Organizowane były
osobne konsylia dla tych samych lokalizacji dla dwóch oddziałów chirurgii.

Taki sposób organizacji nie spełniał wymogów w dzisiejszych trendach rozwoju Chirurgii i podniesienia
standardów. Podział na dwa rodzaje wybranych lokalizacji nowotworów jest uzasadniony liczbą
wykonywanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu operacji
w tych zakresach.

W związku z powyższym zasadna jest zmiana organizacji i podział narządowy, co pozwoli na
wprowadzenie jednolitego standardu opieki chirurgicznej zgodnego z najnowszymi osiągnięciami nauki.
Pozostałe operacje nowotworów w innych lokalizacjach będą nadal wykonywane na obu oddziałach zależnie
od posiadanych doświadczeń lekarzy chirurgów.

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