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Statut  

Zachodniopomorskiego 

Centrum Onkologii 
w wersji obowiązującej od 26 października 2016r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

a) uchwałą Nr 284/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. 

b) uchwałą Nr 641/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2015 r. 

c) uchwałą Nr 838/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. 

d) uchwałą Nr 1674/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii 
jest leczenie chorób nowotworowych w celu 
uzyskania najlepszych wyników mierzonych 
długością przeżycia. 

 



 

 

 
 

2 

 
 



 

 

 
 

3 

Rozdział I 
 

Nazwa, siedziba, działalność. 
 

§ 1. 
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie  samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, na podstawie: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) 
2) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa, 
3) niniejszego Statutu. 
 

§ 2. 
 

1. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzonych 
i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zapobiegania 
powstawaniu chorób i urazów oraz szerzenia oświaty zdrowotnej. 
2. Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd 
Rejestrowy Sadu Rejonowego w Szczecinie. 
3. Zakład został wpisany pod numerem 000000017653 do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 
4. Obszarem działania Zakładu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Siedzibą Zakładu jest miasto Szczecin. 

 
§ 3 

 
1. Podstawowym zadaniem Zakładu jest diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych. Zadanie 
to jest realizowane w drodze badań laboratoryjnych, histopatologicznych, endoskopowych, 
radiologicznych i diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapeutycznych, 
chemioterapeutycznych i chirurgicznych. 
2. Zakład prowadzi rehabilitację osób hospitalizowanych, poddawanych zabiegom leczniczym.  
3. Zakład prowadzi rehabilitację psychospołeczną osób objętych opieką oraz działalność 
psychoterapeutyczną kierowaną do rodzin pacjentów.  
4. Zakład sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanach terminalnych, w formie porad 
ambulatoryjnych oraz hospicjum domowego.  
5. Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Działalność 
naukowo-badawcza dotyczy w szczególności diagnostyki chorób nowotworowych, dziedzicznych 
predyspozycji do nowotworów oraz radioterapii. 
6. Zakład prowadzi działalność dydaktyczną w formie szkolenia przeddyplomowego studentów 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zajęć praktycznych dla uczniów szkół medycznych. 
7. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia działalności konsultacyjnej, profilaktycznej i oświatowej 
w dziedzinie schorzeń nowotworowych.  
8. Zakład prowadzi Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji. 
9. Zakład realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku 
nadzwyczajnych zdarzeń. 
10. Zakład, realizując swoje zadania, współpracuje z: 
1) Centrum Onkologii - Instytutem im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, 
2) Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, 
3/ innymi podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w obszarze działania, 
4) organami administracji rządowej i samorządowej, 
5) pracodawcami, 
6) Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii „AGATA” w Szczecinie, 
7) Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego „Domowe Hospicjum im. Św. Jana Ewangelisty” oraz 
innymi organizacjami społecznymi i instytucjami charytatywnymi, 
8) samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi, 
9) Narodowym Funduszem Zdrowia, 
10) Krajowym Rejestrem Nowotworów 
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Rozdział II 
 

Zarządzanie Zakładem 
 

§ 4 
 

1. Organem tworzącym Zakład jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 
2. Bieżący nadzór nad Zakładem sprawuje organ tworzący Zakład,  
3. Działalnością Zakładu kieruje kierownik Zakładu zwany dalej "Dyrektorem".  
4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
2) należyta gospodarka mieniem, do którego prawo przekazano Zakładowi,  
3) zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
4) zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem zakładu w taki sposób, aby nie powodowało to 
ograniczenia w wykonywaniu świadczeń objętych umowami z dysponentami środków publicznych, 
lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń. 
5. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz. 
6. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu. 
7. Z zastrzeżeniem postanowień o Radzie Społecznej Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje 
dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.  
8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca lub inna upoważniona 
osoba. 
 

§ 5 
 
 1. Organ tworzący Zakład nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, 
umowy o pracę albo zawiera umowę cywilnoprawną.  

 
Rozdział III 

 
Organizacja Zakładu 

 
§ 6 

 
1. W skład Zakładu wchodzą: 
I. Kierownictwo, w tym: 
1. Dyrektor. 
2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. 
3. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych. 
4. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. 
5. Naczelna Pielęgniarka. 
6. Pełnomocnik d/s Jakości. 
7. Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta. 
8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 
II. Pion działalności medycznej, w tym: 
1. Przyszpitalna Przychodnia Onkologiczna, w tym: 
1) Poradnia Onkologii, w tym: 
a) Gabinet Chemioterapii, 
b) Gabinet Ginekologii Onkologicznej, 
c) Gabinet Radioterapii, 
d) Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej. 
2) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,  
3) Poradnia Dermatologii,  
4) Poradnia Ginekologii.  
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2. Oddział Chirurgii Onkologicznej, w tym: 
1) Izba Przyjęć,  
2) Blok Operacyjny,  
3) Odcinek Pooperacyjny, 
4) Pracownia Endoskopii,  
3. Dział Anestezjologii. 
4. Oddział Kliniczny Radioterapii, w tym: 
1) Izba Przyjęć,  
2) Pracownia Brachyterapii, 
3) Pracownia Radioterapii, 
5. Oddział Onkologii Klinicznej, w tym: 
1) Izba Przyjęć,  
2) Pododdział Pobytu Dziennego. 
6.Ośrodek Innowacyjności, Rozwoju i Badań Klinicznych.  
7. Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych, w tym: 
1) Hospicjum Domowe,  
2) Poradnia Leczenia Bólu,  
3) Poradnia Medycyny Paliatywnej,  
4) Poradnia Rehabilitacyjna.  
5) Gabinet Fizjoterapii.  
8. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, w tym: 
1) Pracownia Analityki Ogólnej, 
2) Pracownia Biochemii, 
3) Pracownia Hematologii i Koagulologii, 
4) Pracownia Immunochemii, 
5) Pracownia Serologii i Bank Krwi, 
9. Zakład Diagnostyki Obrazowej, w tym: 
1) Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej,  
2) Pracownia Rezonansu Magnetycznego,  
3) Pracownia Tomografii Komputerowej,  
4) Pracownia Mammografii,  
5) Pracownia Mammotomii,  
6) Pracownia USG,  
7) Mammobus.  
10. Zakład Fizyki Medycznej, w tym: 
1) Pracownia Technik Specjalnych, 
2) Pracownia Technik Konformalnych, 
3) Pracownia Planowania Brachyterapii, 
4) Pracownia Dozymetrii. 
11. Zakład Patomorfologii, w tym: 
1) Pracownia Histopatologii, 
2) Pracownia Cytopatologii, 
3) Pracownia Badań Śródoperacyjnych, 
4) Pracownia Histochemii, 
5) Pracownia Immunohistochemii, 
6) Pracownia Badań Molekularnych, 
7) Pracownia Komputerowej Analizy Obrazu.  
12. Dział Rozliczeń i Analiz. 
13. Dział Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń. 
14. Apteka Szpitalna.  
15. Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji. 
16. Samodzielne stanowiska pracy, w tym: 
1) dietetyk, 
2) kapelan, 
3) lekarz mikrobiolog, 
4) specjalista do spraw epidemiologii, 
5) ds. ochrony radiologicznej. 
17. Komitet ds. Jakości. 
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18. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
19. Zespoły: ds. Analizy Dokumentacji Medycznej, ds. Analizy Przyczyn Zgonów, 
ds. Antybiotykoterapii, ds. Bezpieczeństwa Żywności, ds. Farmakoterapii, ds. Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych, ds. Leczenia Bólu, ds. Listy Oczekujących, ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn, 
ds. Żywienia. 
20.Zespół ds. Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi - „Breast Cancer Unit”. 
21.Zespół ds. Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego. 
22.Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (konsylia onkologiczne). 
III. Pion działalności administracyjnej, ekonomicznej i technicznej, w tym: 
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy. 
2. Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 
3. Dział Księgowości. 
4. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych. 
5. Dział Techniczny. 
6. Dział Żywienia. 
7. Samodzielne stanowiska pracy, w tym: 
1) ds. bhp, 
2) ds. kontroli wewnętrznej, 
3) ds. ochrony ppoż. i obronnych, 
4) ds. realizacji projektów Unii Europejskiej”. 
2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowane 
w ustawie lub w Statucie, określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Dyrektora.  
3. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do Statutu. 

 
 

Rozdział IV 
 

Rada Społeczna. 
 

§ 7 
 
1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”, która jest organem: 
1) inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego; 
2) doradczym Dyrektora. 
2. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie organ tworzący. 

 
§ 8 

 
Do zadań Rady należy: 
1) przedstawianie podmiotowi 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, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
c) przyznawania Dyrektorowi nagród, 
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, 
e) regulaminu organizacyjnego, 
2) przedstawianie Dyrektorowi 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, 
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. 
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§ 9 

 
1. W skład Rady wchodzą: 
1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub osoba przez niego 
wyznaczona, 
2) członkowie: 
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, 
b) przedstawiciele wybrani i przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w liczbie 
nieprzekraczającej 15 osób, 
c) przedstawiciel Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 
2. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie. 
3. Imienny skład Rady określa organ tworzący w drodze odrębnej uchwały. 

 
§ 10 

 
1. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania. 
2. Po upływie kadencji Rada wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady. 

 
§ 11 

 
1. Przed upływem kadencji Rady Społecznej, organ tworzący odwołuje jej członka w przypadku: 
1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, 
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, 
3) cofnięcia  rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata. 
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego.  

 
§ 12 

 
1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący, który z własnej inicjatywy, na wniosek członków Rady lub 
wniosek Dyrektora zwołuje jej posiedzenie. 
2. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 
Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Głosowanie jest jawne. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania.  
5. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, do którego wgląd mają członkowie Rady, z prawem 
wniesienia zastrzeżeń oraz Dyrektor.  
6. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych 
działających w Zakładzie. 
7. W posiedzeniach Rady, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej  lub 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 
8. Obsługę kancelaryjno- biurową Rady zapewnia Zakład. 

 
§ 13 

 
1. Od uchwały Rady przysługuje Dyrektorowi prawo odwołania do organu tworzącego. 
2. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu należy do organu tworzącego. 
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Rozdział V 
 

Gospodarka finansowa. 
 

§ 14 
 

1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 
i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym  lub zakupionym).  
2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę najem, użytkowanie oraz użyczenie 
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez organ tworzący.  
3. Wniesienie majątku zakładu lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, 
jego przekazanie fundacji  lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą jest 
zabronione.  
4. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  
5. Roczny plan finansowy opiniuje Rada Społeczna.  
6. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Społeczna.  
7. Zakład decyduje sam o podziale zysku.  
8. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  
9. Organ tworzący może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zakładu, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego Zakładu, jeżeli wynik 
ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną- do wysokości tej wartości. 

 
 

§ 15 
 
1. Wartość majątku Zakładu określają: 
1) fundusz założycielski, 
2) fundusz zakładu. 
2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 
1) Fundusz Zakładu zwiększa się o: 
a) zysk netto, 
b) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego  
przeszacowania tych aktywów, 
c) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym 
mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności  leczniczej.  
2 ) Fundusz Zakładu zmniejsza się o: 
a) stratę netto, 
b) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem  ustawowego 
przeszacowania tych aktywów.  
 

§ 16 
 
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i działalność gospodarczą w oparciu o: ustawę z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), ustawę z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ustawę z dnia 
29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz inne obowiązujące 
w tym zakresie przepisy prawa. 
2. Zakład uzyskuje środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w oparciu 
o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia  na zasadzie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008, 
nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) lub innymi podmiotami oraz z innych źródeł zgodnie 
z obowiązującym prawem. 
3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, 

2) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 1,  
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3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

4) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust.2 ustawy. 

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

4. Zakład może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:  
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych 
zadań, 
2) remonty, inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej, 
3) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
4) realizację programów wieloletnich, 
5) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, 
6)  realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) lub innych niż wymienione 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  na zasadach 
kreślonych w odrębnych przepisach.  

5. Zakład może otrzymać dotacje od organu tworzącego oraz innych organów administracji 
rządowej, samorządowej, a także innych uprawnionych podmiotów. 
6. Dyrektor Zakładu może zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, przy czym wysokość kredytu lub 
pożyczki nie może przekroczyć 1/3 rocznego budżetu Zakładu, otrzymanego od organu tworzącego 
lub od dysponentów środków publicznych. 
 

§ 17 
 

1. Zakład ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności w zakresie: 
1) prowadzenia badań klinicznych, 
2) działalności gastronomicznej i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 
3) najmu, dzierżawy i użytkowania aktywów trwałych na zasadach określonych przez podmiot 
tworzący stosownie do art. 54 ust. 2 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.217 ze zm.), 
4) działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 
5) współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych, 
6) organizacji wystaw i kongresów, 
7) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, 
8) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych oraz 
świadczeń nie objętych umowami z NFZ, 
9) sprzedaż drobnych wyrobów medycznych i produktów leczniczych o kategorii dostępności 
„wydawane bez przepisu lekarza (OTC)”, 
2. Zakład może produkować energię elektryczną z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. 
Nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej mogą być zbywane przedsiębiorstwu energetycznemu. 
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji zadań określonych w § 3  niniejszego 
Statutu. 
4. Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej w całości jest przeznaczony na realizację 
działalności statutowej. 
 

Rozdział VI 
 

Przepisy końcowe. 
 

§ 18 
.   

1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 

2.  Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 

 

 

 


