UCHWAŁA NR XXVIII/526/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny
Pienkowskiej w Poznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§1

Nadaje się statut Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny
Pienkowskiej w Poznaniu w brzmieniu:

„

STATUT

OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII
NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ W POZNANIU.
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu,
zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654
z późniejszymi zmianami),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późniejszymi zmianami),
3. niniejszego statutu,
4. innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, a w szczególności samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także państwowych i samorządowych
jednostek organizacyjnych.

§2
1. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Poznań.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Polski i krajów Unii Europejskiej.
4. Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w ramach przedsiębiorstwa Ambulatorium – dla
świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§3
1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności związanej z profilaktyką, diagnostyką,
leczeniem i epidemiologią nowotworów.
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie usług medycznych w zakresie diagnostyki chorób i ich leczenia,
2) świadczenie wymienionych wyżej usług dla zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej i szpitali,
3) prowadzenie działalności epidemiologicznej w zakresie nowotworów i innych chorób
społecznych, polegającej na gromadzeniu i opracowywaniu danych dotyczących
zachorowalności i śmiertelności nimi powodowanej, przy współpracy z instytucjami
zajmującymi się zbieraniem tego typu danych,
4) prowadzenie poradnictwa genetycznego i genetycznego banku danych, w zakresie
nowotworów warunkowanych dziedzicznie,
5) prowadzenie

działalności

szkoleniowej

z

zakresu

prewencji,

diagnostyki

i epidemiologii nowotworów,
6) prowadzenie masowych badań przesiewowych dla populacji objętej administracyjnie
działaniami ośrodka,
7) prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i obronności w zakresach określonych odrębnymi przepisami,
8) prowadzenie działalności komercyjnej w zakresie testów specjalistycznych aparatury
mammograficznej przez laboratorium badawcze (akredytowane).
9) administrowanie

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi,

przekazanymi

w nieodpłatne użytkowanie lub na podstawie innych tytułów prawnych .

§4
Ośrodek może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami naukowymi,
organizacjami społecznymi, fundacjami i stowarzyszeniami, na podstawie odrębnych
porozumień.

Rozdział II
Zarządzanie Ośrodkiem.

§5
1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Z Dyrektorem podmiotu leczniczego Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje
stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej o zarządzanie podmiotem leczniczym.
3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za
nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora,
2) kierowników Pracowni i Poradni.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§6
1. W skład Ośrodka w ramach przedsiębiorstwa Ambulatorium wchodzą następujące
jednostki organizacyjne:
1) Pracownie Diagnostyki Chorób Piersi,
2) Zespół Przychodni Onkologicznych i Specjalistycznych,
3) Pracownia Kontroli Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Ośrodka oraz sprawy
dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane
w ustawie lub statucie, określa Regulamin Organizacyjny OPEN ustalony przez Dyrektora
i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Rozdział III
§7
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
i organem doradczym Dyrektora Ośrodka.
2. Radę Społeczną powołuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
3. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Przewodniczący – Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub osoba przez niego
wyznaczona;
2) Członkowie:
a) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
b) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.

§8
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, rozszerzeniem i ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród,
d) rozwiązania z Dyrektorem Ośrodka stosunku pracy lub umowy cywilno- prawnej;
2) przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka.

§9
1. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób
podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę
Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot
tworzący.
W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Ośrodka.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) w przypadku złożenia rezygnacji,
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z innych ważnych powodów.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 10

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie
o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 11
1.

Ośrodek

gospodaruje

samodzielnie

przekazanymi

w

nieodpłatne

użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

2. Ośrodek może zbyć, wydzierżawić lub wynająć, oddać w użytkowanie lub użyczyć
majątek trwały na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 12
1. Wartość majątku Ośrodka określają:
1) fundusz założycielski
2) fundusz zakładu- w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
2. Ośrodek decyduje sam o podziale zysku.
3. Ujemny wynik finansowy Ośrodek pokrywa we własnym zakresie.
4. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy
o działalności leczniczej.
§ 13
1. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie
o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę
Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
3. Dyrektor jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie
lub przegląd sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy
o rachunkowości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o działalności leczniczej oraz inne obowiązujące przepisy.”

§2
Traci moc uchwała nr XVII/285/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/526/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny
Pienkowskiej w Poznaniu.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. 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 Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
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.
Z związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu
podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami.
Potrzeba

nadania

nowego

statutu

Ośrodkowi

Profilaktyki

i

Epidemiologii

Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu związana jest z wejściem w życie ustawy
z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej.
Ponadto Dyrektor wydał Zarządzenie Wewnętrzne nr 31 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie nadania Ośrodkowi imienia Aliny Pienkowskiej, co skutkuje zmianą nazwy
jednostki na Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
w Poznaniu
Ponieważ Dyrektor jednostki złożył wniosek do Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, przedstawiając propozycję brzmienia nowego statutu jednostki opartego
częściowo na dotychczas obowiązującej wersji statutu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu, w której uwzględnił konieczność
dostosowania powyższego aktu do przepisów nowej ustawy, opracowano projekt uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu.
W projekcie tym uwzględniono propozycje Dyrektora jednostki, a także wymogi
dotyczące statutów SP ZOZ-ów stawiane w ustawie o działalności leczniczej.
W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi przepisami
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

