
Załącznik 
do Uchwały nr XXXI- 228/09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 16 listopada 2009 r.

Uchwała Nr          /2009 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                       2009 r.

w sprawie: przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego  
Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  Ks.  
Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

Na podstawie art.18 pkt 19 lit.f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.36 i 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o 
zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  14,  poz.  89  z  późn.  zm.)  Sejmik  Województwa 
Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, polegającego na 
likwidacji następujących jednostek organizacyjnych:

1. Oddział Psychiatrii Ogólnej A,
2. Oddział Opieki Paliatywnej,
3. Oddział Neurologiczny,
4. Oddział Psychiatrii Internistycznej,
5. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
6. Poradnia Medycyny Pracy,
7. Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
8. Laboratorium Analityczne,
9. Gabinety Zabiegowe,
10.Pracownia Rehabilitacji.

§ 2

Zmiany, o których mowa w § 1 zostały pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Nr 7/2009 z 
dnia 7 kwietnia 2009r. przez Radę Społeczną Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 4

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



Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 pkt 19 lit. f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.) podejmowanie uchwał w 
sprawach  przekształcania  wojewódzkich  samorządowych  jednostek  organizacyjnych 
należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Natomiast  zgodnie  z  art.36  i  art.  43  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991  r.  o 
zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  14,  poz.  89  z  póżn.  zm.) 
przekształcenie poprzez likwidację działalności medycznej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.

Rada  Społeczna  działająca  przy  Samodzielnym  Wojewódzkim  Szpitalu  dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach będąca 
organem  inicjującym  i  opiniodawczym  podmiotu,  który  utworzył  zakład  opieki 
zdrowotnej  oraz  organem  doradczym  kierownika  publicznego  zakładu  opieki 
zdrowotnej w drodze uchwały Nr 7/2009 z dnia 7 kwietnia 2009r. wyraziła pozytywną 
opinię w sprawie likwidacji następujących jednostek organizacyjnych szpitala:

1. Oddział Psychiatrii Ogólnej A,
2. Oddział Opieki Paliatywnej,
3. Oddział Neurologiczny ,
4. Oddział Psychiatrii Internistycznej,
5. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,
6. Poradnia Medycyny Pracy,
7. Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
8. Laboratorium Analityczne,
9. Gabinety Zabiegowe,
10.Pracownia Rehabilitacji.

Zgodnie  z  art.  43  ust.2  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej,  Zarząd 
Województwa  Opolskiego  zwrócił  się  do  Wojewody  Opolskiego  oraz  wszystkich 
samorządów  w  województwie  opolskim,  których  ludności  zakład  udziela  świadczeń 
zdrowotnych, z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Likwidacja  wyszczególnionych  powyżej  komórek  organizacyjnych  Szpitala 
wynika z następujących przesłanek:

Ad. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpitalnego w zakresie psychiatrii, 
które wykonywane były w Oddziale Psychiatrii Ogólnej A, wykonywane są w Oddziale 
Psychiatrii  Ogólnej  B.  Świadczenia te  wykonywane  są w sposób nieprzerwany,  bez 
istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.

Ad.  2.  Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  lecznictwa  szpitalnego  w  zakresie  opieki 
paliatywnej,  które wykonywane były  w  Oddziale  Opieki  Paliatywnej,  przeniesiono do 
Oddziału B1 Zakład Opiekuńczo- Leczniczy oraz część świadczeń przejął Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Świadczenia te wykonywane są w 
sposób nieprzerwany, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania
1 jakości. Szpital nie posiada podpisanego kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych  z  zakresu  opieki  paliatywnej.  Posiada  natomiast  kontrakt  z  NFZ  na 
udzielanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w ramach opieki opiekuńczo-
leczniczej.

Ad.  3.  Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  lecznictwa  szpitalnego  o  profilu 
neurologicznym, które to wykonywane były w  Oddziale Neurologicznym,  wykonywane 



są w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital nie posiada podpisanego kontraktu z 
NFZ na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z   zakresu   neurologii.   Świadczenia  z 
zakresu  rehabilitacji  neurologicznej  wykonywane  są  na  podstawie  posiadanego 
kontraktu z NFZ w sposób nieprzerwany, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości.

Ad.  4  i  5.  Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  lecznictwa  szpitalnego  w  zakresie 
rehabilitacji  psychiatrycznej,  które  to  wykonywane  były  w  Oddziale  Psychiatrii  
internistycznej  i  Oddziale Rehabilitacji  Psychiatrycznej,  wykonywane są w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym (komórki  organizacyjne ZOL o profilu psychiatrycznym K2 i 
K3).  Powyższe  zmiany  dokonano  z  uwagi  na  konieczność  ograniczenia  kosztów 
związanych z funkcjonowaniem ww. oddziałów oraz nie posiadania kontraktu z NFZ na 
świadczenia zdrowotne w tym zakresie.

Ad.  6.  Wykreślenie  Poradni  Medycyny Pracy  z  uwagi  na  zmiany wprowadzone do 
ustawy  z  dnia  27  czerwca  1997r.  o  służbie  medycyny  pracy,  ustawą  z  dnia  17 
października  2003r.  o  zmianie  ustawy  o  służbie  medycyny  pracy  oraz  zmianą 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1938). Na podstawie zmian ustawowych 
zadania  służby  medycyny  pracy  wykonują  m.in.  lekarze  wykonujący  indywidualną 
praktykę  lekarską,  indywidualną  specjalistyczną  praktykę  lekarską  oraz  wykonujący 
zawód  w  formie  grupowej  praktyki  lekarskiej.  Zmniejszając  koszty  związane  z 
funkcjonowaniem  takiej  poradni  szpital  zdecydował  się  na  zlecenie  wykonywania 
świadczeń  z  zakresu  medycyny  pracy.  Indywidualnej  Praktyce  Lekarskiej  z 
zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana formy zatrudnienia 
lekarza medycyny pracy nie ogranicza dostępności do świadczeń z zakresu medycyny 
pracy, natomiast jakość i warunki udzielania świadczeń pozostały bez zmian.

Ad.  7  i  8.  Likwidacja  Pracowni Diagnostyki  Obrazowej  i  Laboratorium Analitycznego  
nastąpiła  z  powodu  konieczności  zmniejszenia  kosztów  Szpitala  związanych  z 
funkcjonowaniem  przedmiotowych  jednostek  organizacyjnych.  Świadczenia  w  tym 
zakresie udzielane są przez podmioty zewnętrzne wyłonione w konkursie w trybie art. 
35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 
14, poz. 89 z późn zm.).

Ad.  9.  Wykreślenie ze struktur Szpitala  Gabinetów Zabiegowych,  spowodowane jest 
przeniesieniem  ich  w  struktury  poszczególnych  oddziałów  szpitalnych.  Zmiany  te 
spowodowane  były  niekorzystną  sytuacją  ekonomiczno-finansową  ww.  komórek 
organizacyjnych,  których  ujemny wynik  finansowy pogłębiał  się,  a  utrzymywanie  ich 
poza strukturami oddziałów było dla Szpitala nierentowne. Świadczenia wykonywane są 
w dalszym ciągu w sposób nieprzerwany, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości.

Ad.  10.  Wykreślenie  ze  struktur  Szpitala  Pracowni  Rehabilitacji,  spowodowane  jest 
brakiem  finansowania  świadczeń  przez  NFZ  (Szpital  nie  posiada  kontraktu  na 
prowadzenie działalności w tym zakresie). Zadania te zostały przejęte przez komórkę 
organizacyjną Szpitala  Warsztaty Terapii Zajęciowej .  Powyższa zmiana ma charakter 
formalny związany z dostosowaniem stanu istniejącego do stanu faktycznego.

Wykreślenie działalności medycznej prowadzonej przez ww. komórki organizacyjne 
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach ma na celu dostosowanie struktury do zadań 
realizowanych zgodnie z założonym profilem działalności Szpitala.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie uchwały należy uznać za zasadne.




