SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
w roku 2019

Działając w oparciu o art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z działalności
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.
Sprawozdanie w swym zakresie zawiera:
I. Przegląd działalności Szpitala
II. Obraz sytuacji finansowej
III. Omówienie kierunków rozwoju Szpitala w latach następnych
I. Przegląd działalności Szpitala
1. Charakterystyka jednostki
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie jest
samorządową osobą prawną. Podmiotem tworzącym jest Sejmik Województwa
Wielkopolskiego. Szpital jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000054294, posiada nr REGON 411049324 i NIP 698-15-77-391. Według klasyfikacji PKD
2007 Szpital jest wykazywany w pozycji 8610Z. Ze względu na wielkość zatrudnienia
Szpital zaliczany jest do przedsiębiorstw dużych.
Dyrektorem Szpitala jest od 1990 roku Marian Zalejski.
Szpital jest właścicielem gruntów, budynków i budowli, w których działa.
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny, jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą
prowadzi 4 zakłady lecznicze:
a) Szpital,
b) Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego,
c) Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego,
d) Zakład Psychiatryczny, Leczenia Uzależnień i Rehabilitacji,
obejmujące swym zakresem 7 jednostek (odrębny regon): Szpital, Zakład Psychiatryczny,
Leczenia Uzależnień i Rehabilitacji, Oddział Psychiatryczny Siekowo, Oddział Leczenia
Uzależnień , Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Zdrowia
Psychicznego i Oddział Psychiatryczny Wonieść.
2. Zakres działalności Szpitala
W 2019r. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie realizował umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia
w następujących obszarach:
a) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie lecznictwa całodobowego,
dziennego, ambulatoryjnego, leczenia środowiskowego domowego oraz izby
przyjęć,
b) rehabilitacja lecznicza –leczenie całodobowe oraz dzienne,
c) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poradnia neurologiczna.
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W ramach usług medycznych Szpital wykonywał również badania EEG, EKG, USG Doppler
i konsultacje dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz osób prywatnych.
Świadczenia zdrowotne Szpital wykonywał w 13 oddziałach całodobowych, w 3 oddziałach
pobytu dziennego, Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego oraz w ramach Zespołu
Leczenia Środowiskowego Domowego.
Bazę łóżkową Szpitala tworzyły oddziały psychiatryczne, oddziały leczenia uzależnień,
oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych i oddział rehabilitacji
neurologicznej. W ramach oddziałów dziennych funkcjonowały w Szpitalu: oddział
psychiatryczny, oddział rehabilitacyjny oraz oddział terapii uzależnienia od alkoholu.
W lecznictwie ambulatoryjnym Szpital świadczył porady w ramach poradni zdrowia
psychicznego, poradni terapii uzależnień i współuzależnienia oraz poradni neurologicznej.
W ramach leczenia środowiskowego domowego świadczone były porady psychiatryczne.
Większość oddziałów zlokalizowanych jest w głównej siedzibie Szpitala, tj. przy pl.
Paderewskiego 1A. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego wraz z zespołem
poradni mieści się na terenie głównej siedziby, z wejściem od ul. Bernardyńskiej 4.
Szpital realizował także świadczenia opieki zdrowotnej w oddziale mieszczącym się przy ul.
Śmigielskiej 53 (Oddział Leczenia Uzależnień I), w oddziale psychiatrycznym w Siekowie,
gmina Przemęt oraz w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu, gmina Śmigiel.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej stopień wykonania w 2019r. kontraktów
na świadczenia zdrowotne:

Lp
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Nazwa kontraktu

2

1

Oddziały psychiatryczne
całodobowe

2

kontraktu
na 2019r. (w zł )

Wielkość
zrealizowana
kontraktu w
2019r. (w zł)

% realizacji
kontraktu
(k.4/k.3)

łóżek

%
wykorzystania
łóżek/ ilość
przyjętych
pacjentów

3

4

5

6

7

Wysokość
zawartego

Ilość

28 271 335,50 zł

28 094 280,24 zł

99,34%

401

103,7%

Oddział rehabilitacji neurologicznej

2 014 895,30 zł

2 014 895,30 zł

100%

25

96,8%

3

Oddział leczenia uzależnień I

2 996 813,92 zł

2 996 806,58 zł

100%

55

106,9%

4

Oddział leczenia uzależnień II

1 928 642,32 zł

1 928 638,59 zł

100%

35

107,7%

5

Oddział lecz. alkoh. zesp. abst.

2 206 998,00 zł

2 096 589,35 zł

95%

34

96,5%

6

Oddział psychiatryczny dzienny

815 016,00 zł

815 009,52 zł

100%

-

-

7

Oddział dzienny terapii uzależnienia
od alkoholu

327 760,00 zł

327 758,97 zł

100%

-

-

8

Oddział dzienny rehabilitacji

289 009,00 zł

289 009,00 zł

100%

-

-

9

Poradnia neurologiczna

598 533,12 zł

598 532,77 zł

100%

10 111

10 Poradnia Zdrowia Psychicznego

590 400,00 zł

548 402,00 zł

92,89%

8 979

11 Poradnia Leczenia Uzależnień

149 096,00 zł

148 561,28 zł

99,64%

1 817

12 Odmowy w Izbie Przyjęć
Zespół Leczenia Środowiskowego
13 Domowego

153 617,32 zł

195 819,00 zł

127,47%

465

450 408,00 zł

382 330,88 zł

84,89%

3 029

40 792 524,48 zł

40 436 633,48 zł

99,13%

Razem
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku średni czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału
leczenia uzależnień I i do oddziału leczenia uzależnień II wynosił 15 dni, do oddziału
rehabilitacji neurologicznej 375 dni, do oddziału dziennego rehabilitacji 215 dni. Przyjęcie do
oddziałów psychiatrycznych całodobowych odbywało się w terminie średnio do 83 dni, a do
oddziału psychiatrycznego dziennego w terminie do 6 dni. W 2019 roku w dniu zgłoszenia
świadczone były porady w poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnień i
współuzależnienia oraz następowały przyjęcia do oddziału leczenia alkoholowych zespołów
abstynencyjnych i do oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu. Kolejki oczekiwań
nie było również w zakresie porad w ramach zespołu leczenia środowiskowego domowego.
Średni czas oczekiwania na przyjęcie do poradni neurologicznej wynosił natomiast 41 dni.
3. Działalność pozamedyczna
Działalność pozamedyczna polegająca na wynajmie pomieszczeń, dzierżawie,
opłatach za parkowanie itp. stanowiła niewielką, w porównaniu do działalności statutowej,
część funkcjonowania Szpitala. Wpływy z tej aktywności wyniosły 480.316,28 zł, co
stanowiło mniej niż 1% ogółu przychodów Szpitala w 2019 roku.

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz remonty
W roku objętym sprawozdaniem Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
konsekwentnie, tak jak w latach ubiegłych, prowadził prace inwestycyjne związane
z modernizacją mienia Szpitala.
W 2019 roku zakończono, rozpoczęte w 2018 roku zadanie polegające na wymianie
sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się
leczeniem uzależnień. Realizacja zadania kosztowała 1.009.275,52 zł, z czego
dofinansowanie dotacyjne Województwa Wielkopolskiego stanowiło 1.005.000 zł (99,6%).
Największe nakłady własne Szpital poniósł w 2019 roku na wykonanie elewacji z
tynku wapiennego, przebudowę tarasów i schodów budynku oddziału psychiatrycznego w
Wonieściu (899.769,60 zł) oraz na dokończenie prac dotyczących przebudowy wraz z
rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I (690.939,36 zł).
Modernizację budynku oddziału Willa I zakończono w I półroczu 2019 roku. W ramach
zadania wykonano prace obejmujące pozostałe roboty murowe, położenie posadzek,
zabudowę sufitów oraz okładziny ścienne z tynkami i malowaniem. Dokończono montaż
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano pozostałe prace sanitarne i elektryczne, odnowiono
schody i tarasy oraz zagospodarowano teren wokół oddziału, tj. stworzono parking i chodnik
z kostki betonowej. Zamontowano windę, markizę tarasową, kratę bezpieczeństwa i
wyposażono oddział w meble, stanowiące pierwsze, niezbędne wyposażenie: łóżka, stoliki,
biurka, krzesła i szafy. Na realizację zadania w 2019 roku Szpital uzyskał dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w kwocie 3.803.371,60 zł. Dodatkowo tytułem refundacji
wydatków z 2018 roku wpłynęło z EFRR w 2019 roku 201.408,43 zł.
Dla oddziału w Siekowie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i
wykonano na jej podstawie zespół zbiorników stanowiący rezerwowe źródło wody
(121.761,41 zł). Dofinansowanie dotacyjne Województwa Wielkopolskiego stanowiło 82,1%,
tj. 99.925,00 zł. W rezerwowe źródło wody zabezpieczono również Oddział Leczenia
Uzależnień I.
Prace kosztowały 174.660,00 zł, z czego udział środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego stanowił 85,3 %, tj. 149.000,00 zł. Zabezpieczenie oddziału
psychiatrycznego w Wonieściu w rezerwowe źródło wody planowane jest na rok 2020.
W minionym roku kalendarzowym wykonano prace przygotowawcze do przebudowy
oddziału psychiatrycznego Willa IV, polegające na modernizacji węzła cieplnego
stanowiącego zabezpieczenie energetyczne oddziału. Wartość nakładów wyniosła
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310.225,68 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego stanowiło
300.000,00 zł (96,7%).
W 2019 roku rozpoczęto dwuletnią inwestycję związaną z przebudową budynku po
oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
wraz z zagospodarowaniem terenu. Na podstawie opracowanego w 2018 roku projektu w
2019 roku wykonano I etap prac, tj.: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, konstrukcję dachu,
część stolarki okiennej oraz cześć robót elektrycznych i instalacji sanitarnych o wartości
łącznej 3.005.000,00 zł. Udział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zadaniu
wyniósł 3.000.000,00 zł, tj. 99,8 %.
Przygotowując się do inwestycji w latach następnych Szpital w 2019 roku poniósł
nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z
rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly
(95.000,00 zł) – w tym dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego stanowiło 94.900,00
zł, tj. 99,9%).
Na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zakupiono
generator do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o wartości 30.000,00 zł, z czego
dofinansowanie dotacyjne Województwa Wielkopolskiego stanowiło 29.000 zł (96,7%).
W związku z obowiązkiem wystawiania recept elektronicznych zakupiono odpowiednie
oprogramowanie w ramach Systemu Informatycznego Eskulap funkcjonującego w Szpitalu.
Poniesione nakłady w kwocie 23.985,00 zł zostały w części zrefundowane przez WOW NFZ
w Poznaniu ( 19.188,00 zł).
Wyłącznie ze środków własnych w 2019 roku doposażono służby techniczne Szpitala w
elektronarzędzia (spawarkę, wiertarki, szlifierkę), a na potrzeby oddziałów zakupiono
klimatyzatory i wózek do transportu zwłok. Zakupy niezbędnego sprzętu stanowiły wydatek
na poziomie 54.150,04 zł.
Ogółem zrealizowane w 2019 roku zadania inwestycyjne i dokonane zakupy
inwestycyjne kosztowały Szpital 10.218.615,13 zł, z czego 45,78% stanowiły środki
Województwa Wielkopolskiego. Udział środków własnych Szpitala w ogólnej kwocie
nakładów inwestycyjnych wyniósł 1.718.230,53 zł, co stanowiło 16,81%. W pozostałym
zakresie, tj. 37,22% nakładów (3.803.371,60 zł) sfinansowano ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFRR, a 0,19% (19.188,00 zł) stanowiło dofinansowanie NFZ.
W 2019 roku Szpital dokonywał wyłącznie niezbędne remonty. Wartość
przeprowadzonych remontów wyniosła 449.319,21 zł, w tym 149.000,00 zł stanowiło
dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego przekazane w ramach dotacji.
W budynku oddziału dziennego psychiatrycznego wykonano izolację pionową ścian i
fundamentów oraz wymieniono część tynku. Prace kosztowały 43.067,23 zł i były w całości
finansowane ze środków własnych Szpitala.
W 2019 roku odmalowano pomieszczenia Izby Przyjęć ( 39.881,59 zł) oraz Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego (36.900,00 zł). Pozostałe prace malarskie i drobne prace
remontowe polegające na odmalowaniu, zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, kilku
kuchenek oddziałowych, sal chorych, sanitariatów w oddziałach oraz części pomieszczeń
kuchni Szpitala kosztowały łącznie 51.628,94 zł.
W 2019 roku przeprowadzono także remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I –
wykonano nową izolację pomieszczeń, odpływy liniowe w natryskach, wymieniono glazurę,
zamontowano armaturę sanitarną o parametrach właściwych dla obiektów użyteczności
publicznej. Koszt remontu wyniósł 177.667,08 zł, z czego 149.000,00 zł stanowiło
dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego.
Ponadto dokonano impregnacji ognioochronnych w budynkach: oddziału psychiatrycznego
w Siekowie, oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly, oddziału dziennego
psychiatrycznego oraz budynku administracji i budynku kuchni (38.218,99 zł).
Pozostałe drobne prace naprawcze i ogólnobudowlane kosztowały Szpital 45.401,88
zł, a roboty blacharsko-dekarskie 16.553,50 zł.
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Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń kuchennych, dźwigów osobowych
i innych urządzeń technicznych związanych z obsługą majątku Szpitala kosztowała
47.251,92 zł, a aparatury medycznej 22.305,36 zł.
5. Sprawy kadrowe i płace
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2019 wynosiła 443,02 etatów, a przeciętne
wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 5.072 zł.
Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 470 pracowników (stan na 31.12.2019r.).
W ramach innych form zatrudnienia – na umowy cywilno-prawne Szpital zatrudniał w 2019
roku ok. 18 osób (średnio w okresie). W ramach umowy zlecenia pracowało w 2019 roku 7
osób.
Pracownicy działalności podstawowej stanowili 87,11 % ogółu zatrudnionych,
pracownicy administracyjno-ekonomiczni 6,89 %, a pracownicy służb gospodarczych 6,00 %
liczby zatrudnionych.
Średnie zatrudnienie w 2019 roku było niższe o 2,712 etatu w porównaniu ze średnim
zatrudnieniem w roku 2018. Największy spadek ilości etatów dotyczył grupy pozostałego
personelu medycznego (1,178 etatu, tj. 0,9 %) oraz grupy pracowników administracyjnoekonomicznych (1,041 etatu, tj. 3,3%). Niewielki wzrost ilości etatów zanotowano w grupie
pielęgniarek (0,107 etatu).
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił
1.076.445,91 zł. Na przychody funduszu, które wyniosły 725.360,58 zł złożyły się odsetki
bankowe, odsetki od udzielonych pożyczek i odpis za rok 2019 w kwocie 685.753,14 zł
(95%).
W kosztach ZFŚS w kwocie 635.664,00 zł największą pozycję – 88,7% stanowiły dopłaty do
wczasów indywidualnych „pod gruszą”. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan ZFŚS wyniósł
1.166.142,49 zł.
W roku objętym sprawozdaniem Szpital zawarł 74 umowy z pracownikami dotyczące
podnoszenia kwalifikacji zawodowych na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach i
specjalizacjach. W trakcie roku realizowały się również umowy zawarte z pracownikami we
wcześniejszym okresie (46 umów). Szpital pokrywał pracownikom korzystającym z jednego
lub kilku szkoleń, pod warunkiem przepracowania określonego czasu po ukończeniu
szkolenia, 100% wszystkich kosztów szkolenia lub 90% kosztów szkolenia, 75% kosztów
przejazdu i ok. 80 zł/dobę kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Z tego tytułu Szpital
poniósł w 2019 roku koszty w ogólnej kwocie 148.287,57 zł.

II. Obraz sytuacji finansowej
Szpital jest właścicielem gruntów, budynków i budowli, w których prowadzi swoją
działalność.
Sytuacja finansowa Szpitala w roku 2019 była stabilna, choć gorsza niż w 2018 roku. Szpital
posiadał pełną płynność finansową (wskaźnik płynności bieżącej =1,55 i szybkiej =1,52); nie
występowały zobowiązania wymagalne.
Zawarte umowy z NFZ zapewniały systematyczny dopływ środków finansowych, bieżące
regulowanie zobowiązań oraz wykorzystywanie instrumentów bankowych dla zwiększenia
dochodów.
Wynik finansowy – strata netto za rok 2019 wyniosła 387.822,19 zł. Rok 2019 był
pierwszym rokiem zakończonym stratą od czasu funkcjonowania Szpitala jako SPZOZ
(1999r.).
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Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie
prowadzona była w oparciu o plan finansowy. Główną pozycję przychodów Szpitala w 2019
roku stanowiły przychody z tytułu realizacji umów z NFZ (91,5% ogółu przychodów).
W 2019 roku NFZ zapłacił za 99,87 % wszystkich wykonanych świadczeń zdrowotnych.
Pozostałe przychody z działalności statutowej, przychody operacyjne i przychody finansowe
wyniosły łącznie 8,5% ogółu przychodów. Koszty poniesione przez Szpital w 2019 roku
stanowiły 100,8% ogółu przychodów 2019 roku. Największą pozycję kosztów stanowiły
wynagrodzenia wraz z narzutami, tj. m.in. składkami ZUS i ZFŚS i wyniosły 65,7% ogółu
kosztów.
Na dzień 31.12.2019r. Szpital dysponował funduszem zakładu w wysokości
10.234.616,56 zł i funduszem założycielskim w wysokości 6.387.179,05 zł.
W sprawozdaniu nie omówiono poszczególnych pozycji bilansowych oraz szczegółowych
kategorii przychodów i kosztów, bowiem są one przedstawione w informacji dodatkowej do
bilansu za rok 2019.
Obsługę bankową Szpitala w 2019 roku prowadził Santander Bank Polska S.A.
W zakresie lokat terminowych w 2019 roku Szpital skorzystał również z usług Banku
Gospodarstwa Krajowego. Szpital na bieżąco wykorzystuje optymalne propozycje produktów
bankowych. W zakresie konta bieżącego i kont pomocniczych w Santander Bank Polska S.A.
obsługa bankowa odbywa się elektronicznie.
W 2019 roku nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytu bankowego.

III. Omówienie kierunków rozwoju Szpitala w latach następnych
Szpital zakłada, że w 2020 roku i latach następnych będzie kontynuował swoją działalność
w zakresie zbliżonym do aktualnego. W roku 2020 Szpital planuje rezygnację ze świadczenia
usług w ramach Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na rzecz
rozszerzenia aktywności Szpitala w ramach oddziału psychiatrii sądowej.
Jednakże, w dużej mierze działalność Szpitala w 2020 roku i latach następnych uzależniona
będzie od zmian jakie zajdą w globalnej gospodarce wskutek sytuacji epidemiologicznej
wywołanej COVID-19. Ograniczenia oraz spadek popytu w gospodarce, związany z
wystąpieniem pandemii wirusa zapowiada początek regresu ekonomicznego, a zwłaszcza
spadek przychodów przedsiębiorców. Trudności w gospodarce krajowej i światowej będą
miały wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów, także szpitali. Szukanie
oszczędności w sektorze służby zdrowia może mieć wpływ na decyzje o charakterze
organizacyjnym skutkujące ograniczeniem zakresu realizowanych świadczeń.
Nie bez znaczenia dla funkcjonowania Szpitala będzie miała również sytuacja na
rynku pracy. Trudności z jakimi do tej pory borykał się Szpital w zakresie znalezienia lekarzy
specjalistów mogą się nasilić. Dodatkowo, Szpital dostrzega też inne problemy, z którymi
przyjdzie mu się zmierzyć: zwiększone normy pielęgniarskie, rosnąca średnia wieku
personelu, trudności z obsadzeniem stanowisk kierowniczych w oddziałach, odejście
personelu medycznego do lepiej opłacanego lecznictwa ambulatoryjnego, problemy ze
znalezieniem wykwalifikowanej kadry administracyjno-technicznej.
Zasoby ludzkie zawsze były dużym atutem Szpitala. Pracownicy dysponują odpowiednim
doświadczeniem i kwalifikacjami, które chętnie uzupełniają w ramach różnych form
kształcenia. Właściwa polityka kadrowa będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie
Szpitala w przyszłości.
Szpital nie przewiduje w roku 2020 i latach następnych znaczących zmian w zakresie usług
przekazanych do realizacji podmiotom zewnętrznym na zasadach outsourcingu (pralnia,
diagnostyka laboratoryjna, usługa sprzątania, transport wewnętrzny, transport medyczny,
itp.). Rosnące koszty osobowe firm, związane m.in. z dużym wzrostem wynagrodzenia
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minimalnego w gospodarce, powodują jednak automatyczny wzrost kosztów usług obcych w
Szpitalu.
Sytuacja finansowa Szpitala w latach następnych w dużej mierze warunkowana będzie
sytuacją finansową głównego płatnika Szpitala – Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość
kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, poziom ich realizacji przez
Szpital w korelacji ze stałymi kosztami osobowymi Szpitala zadecyduje o funkcjonowaniu
Szpitala i jego płynności finansowej w przyszłości.
W roku 2020 i latach następnych Szpital planuje dalszą realizację programu
dostosowującego infrastrukturę budowlaną do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Szpital posiada
dokumentacje projektowe przebudowy oddziału psychiatrycznego Willa IV oraz oddziału
psychiatrycznego Dom im. Conolly. Rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie omówionych
przedsięwzięć inwestycyjnych Szpital uzależnia od pozyskania środków finansowych z
budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Unii Europejskiej.
W roku 2020 Szpital zakończy przebudowę budynku po oddziale neurologicznym Willa V na
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Planowane jest również dokończenie
prac obejmujących dobudowę windy, przebudowę zabytkowej oranżerii oraz
zagospodarowanie terenu w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu. Dalsze możliwości
modernizacyjne Szpitala uzależnione będą jednak od wsparcia jego podmiotu tworzącego.
Szpital nieustannie dąży do utrzymania wysokiego poziomu funkcjonowania oraz
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podnoszenie jakości usług medycznych ma
bezpośredni wpływ na utrzymanie lub zwiększanie kwoty uzyskiwanych przychodów. Jakość
usług stanowi bowiem o atrakcyjności oferty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Jakością zgodnie ze standardem normy ISO
9001:2015 nieustannie doskonalone są obowiązujące w Szpitalu procedury. Celem
podstawowym jest dążenie do uporządkowania działań i zapewnienia powtarzalnej i zawsze
jak najwyższej jakości świadczonych usług.
Posiadanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jest ważnym priorytetem w polityce
zarządzania Szpitalem. Poza tym, to wciąż istotny warunek przy podpisywaniu z Narodowym
Funduszem Zdrowia kontraktów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W dalszym czasie Szpital będzie działał na rzecz utrzymania Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą BS OHSAS 18001, Systemu
Bezpieczeństwa Informatycznego wg normy ISO/IEC 27001 oraz Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000.
Posiadanie pakietu certyfikatów jakościowych w tak wielu obszarach wzmocni
pozycję Szpitala na rynku podmiotów leczniczych i przyczyni się niewątpliwie do zdobycia
lepszej pozycji w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Szpital zamierza poddać się ocenie w zakresie spełnienia standardów
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania
stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie,
wskutek zmian w zakresie organizacji funkcjonowania jednostki, które zaszły i tych
planowanych na 2020 rok, przygotowuje się do zmiany swojej nazwy.
Zakończenie działalności oddziału neurologicznego w 2018r. obliguje Szpital do
przeprowadzenia zmian organizacyjnych, których następstwem, zgodnie z treścią art. 42 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295)
będzie dostosowanie jednostki do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Zaprzestanie realizacji świadczeń neurologicznych stanowi de facto odejście od stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych tzw. szpitalnych w rozumieniu art. 8 pkt. 1, lit. a, w
zw. z art. 2 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Tym
samym tut. jednostka zajmująca się psychiatryczną opieką zdrowotną, leczeniem uzależnień
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i rehabilitacją leczniczą udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
innych niż świadczenia szpitalne (art. 8 pkt 1, lit. b, w zw. z art. 2 ust.1 pkt 12 cyt. ustawy).
W efekcie w nazwie podmiotu leczniczego nie może znajdować się słowo „Szpital”.
W dniu 19.02.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala poświęcone m.in. temu
zagadnieniu. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany nazwy podmiotu leczniczego
na „Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”
jako nazwy, która z jednej strony odzwierciedla rodzaj i zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych, a z drugiej strony stanowi odwołanie do podległości podmiotu tworzącego
jakim jest Województwo Wielkopolskie. Za przedłożoną propozycją opowiedziały się
również działające w Szpitalu organy doradczo-opiniodawcze, tj. Rada Szpitala oraz Rada
Ordynatorów, a także pozytywne opinie złożyły organizacje związkowe.
Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała również rozszerzenie zakresu działalności Szpitala
poprzez utworzenie oddziału psychiatrii sądowej.
Szpital wystąpił zatem z wnioskiem do podmiotu tworzącego o zmianę Statutu w związku
z planowaną zmianą nazwy jednostki oraz rozszerzeniem zakresu działalności poprzez
utworzenie oddziału psychiatrii sądowej.

Kościan, 07.07.2020r.
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