
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 8748/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

 

Uchwała Nr               /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                            2023r. 

 
w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Wprowadza się zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie 
Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, nadanego uchwałą Nr XXX/328/2017 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 
w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1695 z późn. zm.), w następującym zakresie: 

 

1) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

 „2. W ramach zakładu leczniczego: Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – lecznictwo stacjonarne, 
działa Szpital, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
a) Oddział Anestezjologii, 
b) Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, 
c) Oddział Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Urologii, 
d) Klinika Onkologii z Odcinkiem Dziennym, 
e) Oddział Radioterapii, 
f) Apteka Szpitalna, 
g) Blok operacyjny, 
h) Centralna Sterylizatornia, 
i) Izba Przyjęć, 
j) Pracownia Brachyterapii, 
k) Zakład Radioterapii.”.     
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 

        § 3 
 

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

 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 633 z późn. zm.) kompetencję nadania statutu, w tym również dokonywania zmian w statucie 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej przyznano w całości podmiotowi tworzącemu. 

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, w przypadku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  
w Opolu, jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych, jakimi są SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), przysługują sejmikowi województwa.  

W związku z powyższym Sejmik Województwa Opolskiego jest uprawniony do nadawania statutu 
podmiotom leczniczym niebędącymi przedsiębiorcą. Podmiot tworzący dokonuje również zmiany 
w statucie podmiotu leczniczego na wniosek kierownika danego podmiotu.  

Zmiana do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu obejmuje rozszerzenie działalności poprzez 
utworzenie pododdziału urologii.  

W Oddziale Ginekologii Onkologicznej wykonywane są zabiegi chirurgiczne z zakresu urologii 
onkologicznej. Szpital posiada wykwalifikowaną kadrę lekarską. We współpracy z pododdziałem Urologii 
możliwe jest prowadzenie leczenia skojarzonego pacjentów onkologicznych. Liczba hospitalizowanych 
pacjentów urologicznych ze schorzeniami onkologicznymi wzrasta, toteż zasadne jest utworzenie 
Pododdziału Urologii przy Oddziale Ginekologii Onkologicznej.  

Powyższe zmiany nie spowodują ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości. 

Odnośnie wprowadzonych zmian do Statutu, Jednostka posiada pozytywną opinię Rady Społecznej, 
zatwierdzoną Uchwałą nr 13/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., Rady Społecznej SPZOZ Opolskiego Centrum 
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, w sprawie propozycji zmian w statucie SPZOZ 
Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.  

Zmiana statutu wymaga zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu, stąd niniejsza 
uchwała wprowadzająca zmiany do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Uchwała podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie 14 dni 
po opublikowaniu. 

Podejmowanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego wymaga przeprowadzenia 
odpowiedniej procedury przygotowawczej. Obowiązki w tym zakresie znajdują się m.in. w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, organy administracji publicznej prowadzą działalność 
w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu 
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 
zadaniom tych organów. Natomiast, art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, jako jedną z form współpracy wymienia 
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 



Sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy obejmuje zadania w zakresie m.in. 
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, w związku z powyższym akty prawa miejscowego dotyczące ochrony i promocji 
zdrowia również powinny być konsultowane z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność 
z tego zakresu. 

W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi wyżej przepisami podjęcie 
niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 


