
Załącznik do uchwały nr XXVII/497/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2012 roku 

 

UCHWAŁA NR ............................ 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia ................................................. 

 

 

 

w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

 

 

Na podstawie art. 70 i 72 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku    

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się wszcząć procedurę przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

                                           

           

§ 2 

  

1. Ustala się wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, o którym mowa  

w art. 71 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, na: 0,21. 

2. Postanawia się nie przejąć zobowiązań podmiotu, o którym mowa w ust. 1. 

 
 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.   

 

                           § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały nr ............................. 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia ........................................... 

 

 

 

 W związku z propozycją przekształcenia przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki 

i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

konieczne jest, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,  

ustalenie przez podmiot tworzący wskaźnika zadłużenia SP ZOZ, od którego wartości zależy, 

czy podmiot tworzący będzie musiał obligatoryjnie przejąć zobowiązania wyżej wymienionej 

jednostki, czy też takie przejęcie będzie fakultatywne (art. 70 i 72 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej). 

 Ustalony w niniejszej uchwale wskaźnik zadłużenia nie nakłada na podmiot tworzący 

obowiązkowego przejęcia zobowiązań przekształcanego SP ZOZ-u.  

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego kierując się koniecznością wprowadzenia 

odpowiednich usprawnień w działaniu systemu ochrony zdrowia w Wielkopolsce, podejmuje 

działania zmierzające do restrukturyzacji jednostek, dla których jest podmiotem tworzącym. 

Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki  

i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

zaproponowane w niniejszej uchwale ma sprzyjać efektywniejszemu zarządzaniu, otwarciu 

nowych możliwości uzyskiwania przychodów i optymalnego, zracjonalizowanego 

wykorzystania istniejących zasobów.  

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu prowadzi 

specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów 

złośliwych oraz ściśle związaną z podejmowanymi świadczeniami medycznymi 

kompleksową działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 

nowotworów złośliwych, jak również organizuje i prowadzi kursy dokształcające dla różnych 

grup odbiorców.  

 Powstała w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie 

prawa i obowiązki, których podmiotem był dotychczas samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów. Tym samym jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki.  



 Podsumowując przewidywane korzyści wynikające z przekształcenia SP ZOZ OPEN 

w spółkę prawa handlowego to: 

  

• przejrzysty nadzór właścicielski,  

• większa odpowiedzialność Zarządu i kadry zarządzającej spółki,  

• zracjonalizowana gospodarka finansowa w zakresie zarządzania wewnątrz spółki, 

• możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku 

wystąpienia straty, 

• możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, 

• większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych, 

• większe możliwości decydowania o przeznaczeniu zysku,  

 

Aktualna sytuacja finansowa jednostki jest stabilna. OPEN w latach 2009 i 2010 

zakończył rok obrachunkowy zyskiem netto. Za 2011 r. osiągnął stratę w wysokości  

– 399.340,16 zł. Powyższe spowodowało konieczności wdrożenia programu naprawczego, 

który Ośrodek realizuje zgodnie z założonym harmonogramem osiągając zakładane efekty. 

Wynik finansowy uzyskany za 8 miesięcy br. jest dodatni i wynosi 60.071,58 zł.  

Fundusz własny na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazywał wartość 8.558.762,61 zł, 

zobowiązania osiągnęły wartość 1.732.813,47 zł, a zobowiązania wymagalne 803. 341,53 zł. 

Poziom należności jednostki na dzień 31.12.2011 r. wynosił 371.494,97 zł.  

Dane finansowe oraz stan zatrudnienia przedstawiono w załączonej tabeli. 

 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, 

projekt uchwały, wymagał konsultacji ze związkami zawodowymi i został przez nie 

zaopiniowany. Ponadto,  zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej, 

przekształcenie zostało także zaopiniowane przez Radę Społeczną Ośrodka.   

 Koncepcja przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, dzięki stworzeniu możliwości elastyczniejszej reakcji na zmieniające się 

otoczenie rynkowe, w konsekwencji winna wpłynąć na realizację jednego z najistotniejszych 

dla Samorządu Województwa celów, którym jest poprawa jakości i długości życia 

mieszkańców województwa.  

 Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  


