
-projekt- 

Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 

 

w sprawie zmian w Statucie 

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu nadanym uchwałą Nr XLVII/803/17 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania 

Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019r., 

poz. 3160), zmienionej uchwałami Nr VII/118/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 3166), Nr XIII/231/19 z dnia 30 września 2019 r., 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 4817), XXII/367/20 z dnia 27 kwietnia 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 2144) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) Załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1  
do niniejszej uchwały; 

2) Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  

w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

 

Pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Pan Józef Długoń Dyrektor 

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 

Kępińskiego w Jarosławiu wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie  następujących zmian 

w statucie jednostki: 

 

 Likwidacja działalności Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (Termin zakończenia 

działalności: 30 czerwiec 2020 r.).   

Przyczyną likwidacji oddziału są poniższe argumenty. 

1. Włączenie kosztów hospitalizacji pacjentów, leczonych w Oddziale Rehabilitacji 

Psychiatrycznej, z rejonu powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego na podstawie 

skierowania lekarza Centrum Zdrowia Psychicznego, w koszt programu 

pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, 

2. Niskie obłożenie oddziału, 

3. Pilna konieczność zwiększenia pojemności oddziałów psychiatrycznych 

sądowych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego  

o podstawowym zabezpieczeniu. 

Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w trakcie trwania 

programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego spowodowała,  

że świadczenia  w rodzaju stacjonarnej rehabilitacji psychiatrycznej dla pacjentów  

z rejonu powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego przestały być finansowane na 

dotychczasowych zasadach. Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej (dla pacjentów 

z rejonu programu pilotażowego) weszły w koszt ryczałtu.  

Problemy z finansowaniem tych pacjentów, zbiegły się w czasie  z pilną 

koniecznością  zwiększenia łóżek dla internowanych na podstawowym poziomie.   

SPZOZ w Jarosławiu jest zobowiązany na podstawie Obwieszczenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. (M.P.2020.93) w sprawie wykazu 

zakładów  psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka 

zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów 

leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w 



art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej do zabezpieczenia 

wykonywania środka zabezpieczającego o podstawowym poziomie  w liczbie 50 łóżek 

dla mężczyzn  i 20 dla kobiet.  

Zasoby Szpitala w tym zakresie są nieadekwatne do potrzeb. Obecnie jest 

hospitalizowanych 77 internowanych, a 20–tu oczekuje na przyjęcie. Czas 

oczekiwania przekracza 180 dni. Sytuacja związana jest z rzeczywistością 

ogólnopolską. Zaniepokojony sytuacją, przetrzymywania pacjentów internowanych  

w aresztach śledczych  i zakładach karnych, Rzecznik Praw Pacjenta zobowiązał  

Ministerstwo Zdrowia do podjęcia pilnych kroków, celem rozwiązania problemu. 

SPZOZ w Jarosławiu, po konsultacjach  z Dyrekcją Podkarpackiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, zamierza podjąć następujące kroki prawno - 

organizacyjne: 

1. Zakończyć działalność Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. Obłożenie tego 

oddziału jest bardzo niskie, na poziomie 18 pacjentów.  

2. Rozszerzyć kontrakt w zakresie zwiększenia limitu świadczeń dla internowanych do 

100 łóżek. Pacjenci zostaną umieszczeni m.in. w pomieszczeniach zamkniętego 

Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej.  

3. Zgłosić do Ministerstwa Zdrowia wniosek rozszerzający łóżka dla internowanych                         

w liczbie 80 dla mężczyzn i 20 dla kobiet.  

Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała powyższe zamierzenia w uchwale z dnia  

19 czerwca 2020 r. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały Sejmiku jest w pełni uzasadnione. 

 

 


