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RADA SPOŁECZNA 
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 

61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 
 

UCHWAŁA NR 33(241)/2010 
z dnia 08.12.2010 r. 

 
 

w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
 

 
§1 
 

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r  Nr 14 poz. 89 z 
późn. zm) uchwala się co następuje: 
 

§2 
 
Zmienia się Statut Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ten 
sposób, że: 
 
1. §7 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 
 „§ 7 
1. Podstawowym zadaniem Centrum jest sprawowanie specjalistycznej opieki 

zdrowotnej w dziedzinie chorób nowotworowych. 
2. Do zadań Centrum w szczególności należy: 

1) programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności 
zapobiegawczej w dziedzinie chorób nowotworowych. 

2) analizowanie stanu zdrowia ludności na obszarze działania Centrum. 
3) zaspokajanie potrzeb leczniczych i zdrowotnych ludności w dziedzinie 

reprezentowanej przez Centrum. 
4) nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem specjalistycznej opieki 

na obszarze działania Centrum. 
5) udzielanie specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych, 

ambulatoryjnych oraz stacjonarnych. 
6) szkolenie przed i podyplomowe personelu. 
7) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-naukowych oraz 

dydaktycznych w zakresie reprezentowanym przez Centrum. 
8) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.” 

 
2. §13 Statutu otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 13 
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na 

zewnątrz. 
2. Dyrektor Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum. 
3. Dyrektor poza sprawami zastrzeżonymi dla Rady Społecznej podejmuje 

samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 
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4. Z Dyrektorem Centrum Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje 
stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej. 

5. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy: 
1) z-cy ds. lecznictwa, 
2) z-cy ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych, 
3) z-cy ds. administracyjnych, 
4) głównej Księgowej, 
5) naczelnej Pielęgniarki, 
6) ordynatorów Oddziałów, 
7) kierowników Działów, Zakładów i Pracowni, 
8) samodzielnych stanowisk pracy. 

6. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go z-ca do spraw lecznictwa.” 
 

3. §14 Statutu otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 14 
1. W skład Centrum wchodzą: 

1) Oddziały: 
a) Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I,  
b) Oddział Chirurgii Onkologicznej II,  
c) Oddział Radioterapii Onkologicznej I, 
d) Oddział Radioterapii Onkologicznej II, 
e) Oddział Radioterapii Onkologicznej III, 
f) Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, 
g) Oddział Chemioterapii, 
h) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
i) Oddział Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej. 

2) Zakłady: 
a) Zakład Radioterapii I, 
b) Zakład Radioterapii II, 
c) Zakład Radiologii, 
d) Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, 
e) Zakład Fizyki Medycznej, 
f) Zakład Patologii Nowotworów, 
g) Zakład Brachyterapii, 
h) Zakład Medycyny Nuklearnej, 
i) Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów. 

3) Centralny Blok Operacyjny. 
4) Apteka. 
5) Centralna Sterylizatornia. 
6) Zespół Poradni Specjalistycznych. 
7) Zespół Pracowni Specjalistycznych. 
8) Rejestr Nowotworów. 
9) Dział Finansowo- Księgowy. 
10) Dział Spraw Pracowniczych. 
11) Dział Administracji. 
12) Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości. 
13) Dział Żywienia. 
14) Dział Informatyki. 
15) Dział Inwestycji i Remontów. 
16) Dział Ewidencji Świadczeń Medycznych. 
17) Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej. 
18) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. 
19) Samodzielne Stanowiska Pracy. 

2. Organizację wewnętrzną oraz zakresy działania komórek organizacyjnych 
Centrum określa Dyrektor Centrum zarządzeniem wewnętrznym.” 
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§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 
Społecznej.  
Upoważnia się Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii do 
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii będącego załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

 
§4 

 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały nr 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie 
zmiany Statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 

 
 

I. Uzasadnienie  zmiany dot. wyboru Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych. 
 
W okresie ostatnich 10 lat Wielkopolskie Centrum Onkologii 

znacząco, blisko dwukrotnie zwiększyło zakres działalności 

zarówno w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji 

zdrowia, profilaktyki, dydaktyki przed i podyplomowej, 

działalności badawczej i naukowej oraz współpracy 

zagranicznej. Znacznemu rozszerzeniu uległa działalność 

profilaktyczna w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów 

prowadzona poza siedzibą Centrum – na terenie całej 

Wielkopolski. Swoją siedzibę w Centrum mają trzy jednostki 

Uniwersytetu Medycznego – Zakład Elektroradiologii, Katedra 

Patologii i Zakład Immunologii Nowotworów. W wyniku powyższego 

na terenie Centrum realizowane są liczne zajęcia dydaktyczne, 

które wymagają bezpośredniej koordynacji przez pracowników 

szpitala tj. Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia 

Jakości. Ostatnie 10 lat Centrum poświęciło również na 

intensyfikację działań w kierunku  doskonalenia jakości 

świadczeń, czego efektem było wdrożenie i certyfikacja 

zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o trzy normy 

 (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN 18001:2004). System 

ten wymaga jednakże stałego planowania, koordynacji, nadzoru i 

doskonalenia. Jednostka, w skutek rosnącej na rynku 

konkurencji podjęła również szereg dotąd zaniedbywanych 

działań marketingowych oraz tych w obszarze public relations. 

Infrastruktura wzrosła dwukrotnie. Wybudowano dwa nowe budynki 

i rozbudowano dawny Kantor Cegielskiego. W trakcie organizacji 

jest rozbudowa obiektu od strony ul. Garbary w ramach projektu 

kluczowego WRPO oraz budowa dwóch filii w Kaliszu i Pile. WCO 

 blisko współpracuje z kilkoma ośrodkami onkologicznymi w 
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Europie, czego wynikiem jest m.in. wymiana personelu i liczne 

seminaria i konferencje naukowe. Liczba pracowników wzrosła z 

ok. 600 do blisko 1000. Obecnie w WCO jest jedynie dwóch 

zastępców dyrektora, ds. lecznictwa i ds. ekonomiczno-

eksploatacyjnych, co jest niewystarczające dla sprawnego 

zarządzania tak dużą jednostką. Stąd uzasadnione jest 

utworzenie stanowiska  zastępcy dyrektora ds. 

administracyjnych.  

  

 
II. Uzasadnienie zmiany nazwy z Sekcja Informatyczna na Dział Informatyki podległy 

Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych. 
 

Obecna Sekcja Informatyczna została stworzona wiele lat temu i 

była podległa w strukturze organizacyjnej Kierownikowi Działu 

Organizacji i Nadzoru a obecnie Kierownikowi Zakładu 

Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.  

Początkowo Sekcja Informatyczna realizowała wyłącznie 

tradycyjne zadania, które były związane z komputeryzacją 

Centrum tj. zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu 

komputerowego oraz lokalnych rozwiązań aplikacyjnych. 

Rozwój technologii informatycznych, postęp w technologiach 

związanych z gromadzeniem i przekazem informacji w medycynie 

w sposób radykalny prowadzi do zmian w sposobie organizacji i 

funkcjonowania Sekcji Informatycznej. Wzrasta ranga 

informatyki. Staje się ona istotnym elementem w rozwoju 

szpitala i sposobem na poprawę wydajności jednostki 

organizacyjnej. Rola bowiem informatyki przesuwa się 

w kierunku opracowywania rozwiązań, wspomagania tworzenia 

strategii oraz wsparcia w kierunku rozwoju przy zapewnieniu 

poprawności technicznej działania wszystkich systemów 

komputerowych realizujących wyznaczone arbitralnie cele oraz 

interwencji w razie wystąpienia problemów natury 
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informatycznej związanych z pracą pracowników Centrum. 

Informatyka wspomaga zarówno realizację procesów 

merytorycznych (postępowania i procedury medyczne) oraz 

procesów wsparcia tj. procesów administracyjnych (księgowość, 

administracja, statystyka, kadry i płace, itp.) poszczególnych 

komórek organizacyjnych Centrum.  

Zwiększający się zakres świadczonych przez Centrum usług 

powoduje znaczne zwiększenie ilości realizowanych zadań i 

projektów w Sekcji Informatycznej, której działania winny być 

niezależne (pracownicy Sekcji zaangażowani są również w prace 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych) powodując 

bardziej elastyczne działanie, zwiększenie skuteczności, 

efektywności i zdolność do szybszych reakcji. 

Stąd wniosek o zmianę nazwy Sekcji Informatycznej na Dział 

Informatyki tj. utworzenie samodzielnej komórki 

organizacyjnej. 

 

 

. 

III. Uzasadnienie o wprowadzeniu zapisu o obronności. 
 
W celu realizacji zadań obronnych w zakresie medycznym 

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii wyznaczył 

Pełnomocnika Dyrektora ds. Obronnych w celu realizacji 

postawionych zadań obronnych na podstawie wytycznych Wojewody 

i Marszałka Województwa  Wielkopolskiego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.05.2004 w sprawie 

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania 

publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne 

państwa oraz właściwości  organów w tych sprawach. 

(Dz. U. Nr 143 z 23.06.2004 poz. 1515) 


