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Uchwała Nr               /2023 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia                            2023r. 

 

w sprawie: zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, 
nadanego uchwałą Nr XV/193/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznemu im. 
św. Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą Nr XXIII/300/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą Nr XXXVI/423/2013 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą 
Nr XII/134/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, 
zmienionego uchwałą Nr XXXII/355/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. 
w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. 
Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą Nr XXXVIII/416/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu oraz zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą Nr II/12/2018 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu, zmienionego uchwałą Nr XXXIII/352/2021 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w następującym zakresie: 
 
1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 7. 1. Szpital jest utworzony i utrzymywany w celu: 
1) udzielania świadczeń zdrowotnych: 

a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne, 
b) ambulatoryjnych, 

2) realizacji zadań z zakresu: 
a) psychiatrii dla dorosłych,  
b) psychiatrii dla dzieci, 
c) neurologii dla dorosłych, 
d) neurologii dla dzieci, 
e) neurochirurgii. 
 
 
 



2. Do podstawowych zadań Szpitala należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń 
zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w szczególności: 
1) zaspokajanie potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie specjalizacji Szpitala, 
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych i konsultacyjnych, ambulatoryjnie i 
stacjonarnie, 
3) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie swojej specjalności, 
4) prowadzenie statystyki medycznej, 
5) monitorowanie stanu zdrowotnego ludności oraz ustalenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, 
6) prowadzenie współpracy z zagranicznymi jednostkami służby zdrowia w zakresie wymiany 
doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
organizacji szpitala, wymiany i szkoleń pracowników, 
7) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach. 
 

3. Do zadań Szpitala należą również: 
1) współdziałanie z innymi podmiotami rynku medycznego, współpraca z uczelniami wyższymi 
i instytucjami naukowo-badawczymi oraz jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wymiany 
doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, wymiany i szkoleń pracowników na podstawie 
uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach oraz umowach, 
2)  profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,  
3)  realizacja zadań związanych z obronnością kraju, 
4)  prowadzenie prac naukowych i badawczych w zakresie badań klinicznych. 
 

4. Szpital może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia poprzez 
udostępnianie uczelni medycznej jednostki organizacyjnej Szpitala niezbędnej do realizacji tych 
zadań.”; 

 
2) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. W skład Rady wchodzi 8 osób, w tym: 

1) przewodniczący – Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Opolskiego, 

b) 5 przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Opolskiego, 

c)  przedstawiciel  uczelni medycznej – Uniwersytetu Opolskiego (wybrany przez rektora).”; 

 
3) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W skład Szpitala wchodzą następujące jednostki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych: 
1) Szpital: 

a) Oddział Neurologii dla Dorosłych „A"; 
b) Oddział Udarowy „A"; 
c) Oddział Neurologii dla Dorosłych „B"; 
d) Oddział Udarowy „B"; 
e) Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży; 
f) Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „A"; 
- Pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego, 
- Pododdział Ogólny; 
g) Oddział Psychiatrii dla Dorosłych „B"; 
h) Zakład Opiekuńczo –Leczniczy; 
i) Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży; 
j) Dzienny Oddział Psychiatryczny; 
- Pododdział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości; 
- Pododdział Ogólny; 



k) Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; 
l) Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej; 
m) Blok Operacyjny; 
n) Izba Przyjęć; 
o) Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej; 
p) Apteka; 

2) Zespół Poradni Specjalistycznych: 
a) Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych; 
b) Poradnia Stwardnienia Rozsianego; 
c) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży; 
d) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; 
e) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 
f) Poradnia Logopedyczna; 
g) Poradnia Neurochirurgiczna; 
h) Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych; 
i) Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

3) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: 
a) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 
b) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 
c) Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy; 

4) Zespół Leczenia Środowiskowego; 
5) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej; 
6) Zakład Rehabilitacji; 
7) Zakład Radiologii z pracowniami RTG, UDP, USG; 
8) Pracownia EW; 
9) Pracownie Elektrodiagnostyki: EEG, EMG.”; 
 

4) Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: 
„§ 13a. Na bazie części jednostek organizacyjnych Szpitala funkcjonują następujące jednostki 
organizacyjne: 
1) Klinika Neurologii – na bazie jednostki, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a,b,c,d; 
2) Klinika Psychiatrii – na bazie jednostki, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f,g,h,i,j,n.”. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 
 
 

        § 3 

 

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

 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 633 z późn. zm.) kompetencję nadania statutu, w tym również dokonywania zmian w statucie 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej przyznano w całości podmiotowi tworzącemu. 

Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy, w przypadku Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot 
leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), przysługują sejmikowi 
województwa.  

W związku z powyższym Sejmik Województwa Opolskiego jest uprawniony do nadawania statutu 
podmiotom leczniczym niebędącymi przedsiębiorcą. Podmiot tworzący dokonuje również zmiany 
w statucie podmiotu leczniczego na wniosek kierownika danego podmiotu.  

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu wystąpił do Zarządu 
Województwa Opolskiego o wprowadzenie zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. św. Jadwigi w Opolu.  

Zmiany dotyczą:  

1. W § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c rozszerza się zakres realizowanych w Jednostce zadań. W Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu realizowane są świadczenia w zakresie neurologii 
oraz psychiatrii odrębnie dla dorosłych oraz dzieci. Ponadto dodaje się zakres „neurochirurgii” - Szpital 
realizuje świadczenia w niniejszym zakresie w Oddziale Neurochirurgii z Pododdziałem Intensywnej 
Opieki Medycznej, który do Statutu Jednostki został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa 
Opolskiego Nr XII/134/2015 z dnia 22 grudnia 2015r., wobec powyższego zmiany mają charakter 
uzupełniający.  

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu wykonując zadania określone w statucie 
może współdziałać z innymi podmiotami rynku medycznego, współpracować z uczelniami wyższymi  
i instytucjami naukowo-badawczymi oraz jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wymiany 
doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, wymiany i szkoleń pracowników. Współpraca  
z w/w podmiotami winna być oparta o stosowne porozumienia oraz umowy. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu posiada takie umowy z Uniwersytetem Opolskim i udostępnia 
jednostki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Wobec powyższego zachodzi potrzeba ujęcia stosownego 
zapisu w statucie jednostki i dostosowanie zapisu w § 7 ust. 3 pkt 1, dodanie pkt 4 oraz  dodanie 
w § 7 ust. 4.  

3. Mając na uwadze ww. umowy z uczelnią wyższą, która spełnia przesłanki określone przepisem 
art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633  
z późn. zm.), należy dostosować skład rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Św. Jadwigi w Opolu do wymogów przepisu art. 48 ust. 6 pkt 2 powołanej ustawy. Zgodnie  
z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w skład rady społecznej 
działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym 
jest inny podmiot niż uczelnia medyczna, do rady jako członkowie wchodzą: 
– przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 
– przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu – w liczbie określonej 
przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo 
przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponad 
wojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym 
przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 



– przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na 
podstawie art. 89 ust. 3. 

4. W § 13 ust. 1 pkt 2 dodaje się litery h oraz i, tj. kolejne jednostki organizacyjne na bazie istniejącej 
już infrastruktury tj.: „Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych” oraz „Poradnia Psychologiczna dla 
Dzieci i Młodzieży”. Wyodrębnienie ww. poradni podyktowane jest brakiem możliwości rozliczania 
świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego w sytuacji gdy pacjent w jednym dniu korzysta z usług 
lekarza psychiatry oraz usług psychologa. 

5. W związku z planami kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego 
zwiększono katalog zadań Szpitala o obszar dydaktyczny i badawczy. W niedalekiej przyszłości 
zapewni to kadrę lekarską, która zasili szeregi personelu Szpitala. Aby móc realizować zadania 
związane z kształceniem lekarzy, konieczne jest zorganizowanie na bazie obecnej struktury 
organizacyjnej Kliniki Neurologii oraz Kliniki Psychiatrii. W związku z powyższym po § 13 
dodaje się  §13a. 

Powyższe zmiany nie spowodują ograniczenia udzielania świadczeń zdrowotnych, ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości. 

Odnośnie wprowadzonych zmian do Statutu, Jednostka posiada pozytywną opinię Rady Społecznej, 
zatwierdzoną Uchwałą nr 12/2022 z dnia 17 października 2022 r., Rady Społecznej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu, w sprawie propozycji zmian w statucie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.  

Ponadto mając na względzie zapisy uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 
2014 r. nr I/13/2014 w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz 
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”, przeprowadzone zostały konsultacje 
przedmiotowego projektu uchwały. Uchwałą Nr 8336/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. Zarząd 
Województwa Opolskiego przyjął  projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany 
statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Opolskiego. Zgodnie z harmonogramem konsultacje trwały od dnia 29 listopada 2022r. do dnia 
13 grudnia 2022r. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu 
uchwały.  

Jednocześnie w ramach procedury konsultowania projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi 
zwrócono się również do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego o wyrażenie 
swojej opinii. Niniejsza Rada uchwałą Nr XXIX/2022 z dnia 1 grudnia 2022r. pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą Nr 8524/2022 
z dnia 19 grudnia 2022r. przyjął sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. 
Jadwigi w Opolu. 

Zmiana statutu wymaga zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu, stąd niniejsza 
uchwała wprowadzająca zmiany do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi  
w Opolu. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jako akt 
prawa miejscowego wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu. 
 

W związku z powyższą argumentacją oraz w związku z przytoczonymi wyżej przepisami podjęcie 
niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

 


