Uchwała Nr LI/1146/18
SEJMIKU Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im.
Oskara Bielawskiego w Kościanie.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIV/687/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
(Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7700), wprowadza się na stepujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. WSN działa na podstawie:
1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1878);
3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.);
4) niniejszego statutu;
5) innych przepisów obowiązującego prawa.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
1) sprawowanie stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej dla osób powyżej 18 roku życia w
dziedzinach: psychiatrii, rehabilitacji, uzależnień;
2) sprawowanie opieki zdrowotnej całodziennej dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie: psychiatrii,
uzależnień i rehabilitacji;
3) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń w zakresie: psychiatrii, neurologii,
psychologii, uzależnień w warunkach ambulatoryjnych i domowych;
4) badania i porady lekarskie;
5) leczenie;
6) badania i terapia psychologiczna oraz psychoterapeutyczna;
7) pielęgnacja chorych;
8) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.”;
3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Jednostki organizacyjne Szpitala:
1) Szpital;
2) Zakład psychiatryczny, Leczenia Uzależnień i Rehabilitacji;
3) Oddział psychiatryczny w Siekowie;
4) Oddział Leczenia Uzależnień;
5) Oddział psychiatryczny w Wonieściu;
6) Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego;
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7) Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego
2. W skład Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział szpitalny – rehabilitacja neurologiczna;
2) Pracownie diagnostyczne;
3) Zakład Fizjoterapii.
3. Zakład Psychiatryczny, Leczenia Uzależnień i Rehabilitacji tworzą:
1) Izba Przyjęć;
2) Oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień;
3) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
4) Oddział dzienny rehabilitacyjny;
5) Zespoły, Ośrodki;
6) Apteka;
7) Działy i Sekcje;
8) Samodzielne stanowiska pracy.
4. W skład Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego wchodzi:
- Zespół Poradni,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
5. Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego tworzy:
- Zespół Leczenia Środowiskowego Domowego.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną WSN, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych
świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób
kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy, określa
Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną WSN.”;
4) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. WSN sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, a rachunkowość prowadzi zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Ewidencja kosztów i
przychodów prowadzona jest według zasad wynikających z obowiązujących przepisów w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/1146/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze 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 Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 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.
W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do
wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana polega na wykreśleniu ze struktury organizacyjnej Szpitala
Oddziału Neurologicznego, który zakończył działalność 31.03.2018roku. Powyższe związane jest z
wygaśnięciem kontraktu oraz nie ogłoszeniem postępowania konkursowego na realizację świadczeń
zdrowotnych w zakresie hospitalizacji-neurologia przez WOW NFZ. Działalność oddziału neurologii została
wygaszona, ponieważ Szpital ze względów formalnych nie został zakwalifikowany do sieci szpitali.
Kolejna zmiana związana jest z wpisaniem do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im.
Oskara Bielawskiego w Kościanie Jednostek organizacyjnych, które są niezbędne w funkcjonowaniu Szpitala.
Jednocześnie w treści Statutu Szpitala uaktualnieniu ulegają podstawy prawne ustawy o działalności
leczniczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i ustawy o rachunkowości.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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