
Katowice, 9 grudnia 2010
Konferencja Samorządowa
Realizacja programów zdrowotnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego po wejściu 
w życie „Ustawy Koszykowej”
Przekształcenie jednostek służby zdrowia w spółki 
prawa handlowego

Temat

Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem zało-
życielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013

Prelegent Strona

Barbara Daniel 1 z 6

www.ceestahc.org

Organizator: CEESTAHC • ul. Świętokrzyska 4/1 • 30-015 Kraków • tel. (+48) 12 357 76 34 • fax (+48) 12 396 38 39

KIERUNKI RESTRUKTURYZACJI
samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej, 
dla których organem za o ycielskim jest Województwo 

l skie na lata 2009 - 2013

Opracowanie:Opracowanie:
WydziaWydzia Zdrowia i Polityki SpoZdrowia i Polityki Spo ecznejecznej

UrzUrz du Marszadu Marsza kowskiego Wojewkowskiego Wojewóództwa dztwa ll skiegoskiego

Obszary problemowe jednostek ochrony zdrowia

Sta y niedobór rodków finansowych i narastaj ce zad u enie jednostek,

Brak mo liwo ci udzielania wiadcze komercyjnych i czerpania 
przychodów z tego tytu u,

Brak niezb dnych rodków finansowych w zwi zku z konieczno ci
znacz cych inwestycji w wyposa enie (sprz t medyczny) oraz          
w nieruchomo ci sp zoz z uwagi na wymogi:

• wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada     
2006 r. w sprawie wymaga , jakim pod wzgl dem fachowym i sanitarnym 
powinny odpowiada pomieszczenia i urz dzenia zak adów opieki 
zdrowotnej,

• stawiane w rozporz dzeniach wykonawczych Ministra Zdrowia          
do tzw. ustawy „koszykowej”, okre laj ce wymagane warunki realizacji 
wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych,          

w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Zarz d Województwa l skiego
w dniu 8 grudnia 2009 r. 

przyj „Kierunki restrukturyzacji samodzielnych 
publicznych zak adów opieki zdrowotnej,          
dla których organem za o ycielskim jest 

Województwo l skie
na lata 2009-2013”
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Cel strategiczny i cele szczegó owe „Kierunków”

Cel strategiczny - poprawa stanu bezpiecze stwa zdrowotnego mieszka ców poprzez stworzenie systemu 
regionalnej ochrony zdrowia oraz zapewnienie ci g ej, kompleksowej i wysokiej jako ci opieki 
zdrowotnej (us ug medycznych) mieszka com regionu.

Cele szczegó owe:

Racjonalne wykorzystanie posiadanego potencja u oraz dostosowanie oferowanych wiadcze do
potrzeb rynku,

Zwi kszenie rodków finansowych w regionalnym systemie ochrony zdrowia (ze szczególnym 
uwzgl dnieniem szpitalnictwa),

Zwi kszenie efektywno ci ekonomicznej jednostek opieki zdrowotnej, poprawa ich sprawno ci
organizacyjnych oraz polepszenie warunków pracy,

Reorganizacja i przekszta cenie wybranych jednostek ochrony zdrowia, dla których organem 
za o ycielskim jest Województwo l skie, w jednostki niepubliczne,

Poprawa jako ci us ug medycznych lecznictwa zamkni tego i otwartego,

Zapewnienie w a ciwego poziomu dost pno ci do opieki zdrowotnej, co wymaga przede wszystkim 
dostosowania zasobów diagnostyczno-terapeutycznych opieki szpitalnej do potrzeb zdrowotnych 
ludno ci wynikaj cych z analizy sytuacji epidemiologicznej i procesów demograficznych,

Wzrost konkurencyjno ci zak adów opieki zdrowotnej (wyposa enie i modernizacja zak adów, 
poprawa sytuacji finansowej jednostek).

Samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, 
dla których organem za o ycielskim jest 

Województwo l skie podzielono na trzy grupy 
jednostek:

Strategiczne (27 jednostek)

Regionalne (22 jednostki)

Lokalne (7 jednostek)

Jednostki strategiczne

Szpitale wielospecjalistyczne

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. w. Barbary           
w Sosnowcu

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Naj wi tszej Maryi 
Panny  w Cz stochowie

• Szpital Wojewódzki w Bielsku – Bia ej,

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2  w Jastrz biu Zdroju

• Szpital im. St. Leszczy skiego w Katowicach

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1  im. Prof. J. 
Gasi skiego  w Tychach

• Wojewódzki Szpital Zespolony   im. prof. dr W. Or owskiego                          
w Cz stochowie

• Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

• Centrum Pediatrii im. Jana Paw a II w Sosnowcu

• Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Szpitale monospecjalistyczne
• Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach l skich

• Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  im. Prof. dr Janusza 
Daaba  w Piekarach l skich

Jednostka pulmonologiczna
• Specjalistyczny Zespó Chorób P uc i Gru licy w Bystrej

Jednostki psychiatryczne

• Centrum Psychiatrii w Katowicach

• Wojewódzki  Szpital  Neuropsychiatryczny  im. dr Emila Cyrana         
w Lubli cu

• Pa stwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                
w Rybniku

• Szpital Psychiatryczny  w Toszku

Jednostki rehabilitacyjne

• Górno l skie Centrum Rehabilitacji „REPTY” im. gen. Jerzego Zi tka  
w Tarnowskich Górach

• l ski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny w Ustroniu 

• Wojewódzki O rodek Reumatologiczno – Rehabilitacyjny                                       
w Gocza kowicach Zdroju

Jednostki lecznictwa dla dzieci

• Górno l ski O rodek Rehabilitacji dla  Dzieci  im. dr A. Szebesty             
w Rabce Zdroju

• Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrz biu Zdroju

• Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej

Jednostki ratownictwa medycznego

• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

• Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
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Jednostki regionalne

Lecznictwo otwarte

• Zespó Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych                    
w Katowicach

• Wojewódzki Zespó Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka                       
i M odzie y  w Katowicach

• Zak ad Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu

Lecznictwo zamkni te

Jednostki wielospecjalistyczne
• Okr gowy Szpital Kolejowy w Katowicach 

• Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej

• Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Jednostki lecznictwa dla dzieci
• Dzieci cy O rodek  Leczniczo - Rehabilitacyjny  „BUCZE”

w Górkach Wielkich

• O rodek Terapii Nerwic dla  Dzieci i M odzie y w Orzeszu

• O rodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec –
Zbros awice

Jednostki rehabilitacyjne
• Beskidzki Zespó Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki 

D ugoterminowej w Jaworzu

• l skie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Jednostka lecznictwa psychiatrycznego
• Psychiatryczny  Zak ad Opieku czo-Leczniczy w Mi dzybrodziu 

Bialskim

Jednostki lecznictwa odwykowego
• Wojewódzki O rodek Lecznictwa Odwykowego  i Zak ad

Opieku czo- Leczniczy w Gorzycach

• O rodek Terapii Uzale nie od Alkoholu w Parzymiechach

Jednostki pulmonologiczne
• Szpital Chorób P uc w Orzeszu

• Szpital Chorób P uc w Siewierzu

• Szpital Chorób P uc im. w. Józefa w Pilchowicach

• Wojewódzki Szpital Chorób P uc im. dr A. Pawelca  w Wodzis awiu 
l skim

• Zak ad Pulmonologii w Tarnowskich Górach

Szpital monospecjalistyczny
• Szpital Chorób Wewn trznych „Hutniczy” w Cz stochowie

Inne jednostki
• Wojewódzki O rodek Medycyny Pracy w Katowicach

• Wojewódzkie Zak ady Ortopedyczne w Bytomiu

Jednostki lokalne

• Wojewódzki Zak ad Opieki Zdrowotnej nad Matk , Dzieckiem i M odzie w Cz stochowie

• Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Katowicach

• Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku - Bia ej

• Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach

• Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach

• Obwód Lecznictwa Kolejowego  w Sosnowcu

• Obwód Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach

Proces restrukturyzacji 
wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia 

wymaga:
1) Skoncentrowania si na jednostkach strategicznych

(o znaczeniu ponadregionalnym i pe ni cych wa ne
funkcje zabezpieczenia zdrowotnego regionu),                    

w szczególno ci poprzez skierowanie do tych zak adów 
rodków finansowych gwarantuj cych ich d ugofalowe 

funkcjonowanie i rozwój oraz zastosowanie wzmo onego
nadzoru nad dzia aniami takich zak adów.

2) Ograniczenia liczby prowadzonych zak adów opieki 
zdrowotnej niemaj cych znaczenia strategicznego,

w szczególno ci takich, które wiadcz us ugi 
o charakterze lokalnym i regionalnym.
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Dominuj ce warianty przekszta ce :

Konsolidacja (po czenie z innym zak adem);

Utworzenie spó ki pracowniczej;

Utworzenie spó ki prawa handlowego ze 100% udzia em
Województwa;

Przekazanie zak adu inwestorowi zewn trznemu      
lub jednostce sektora finansów publicznych.

Kierunki Kierunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zaksamodzielnych publicznych zak adadóów opieki zdrowotnej, dla ktw opieki zdrowotnej, dla któórych organem zarych organem za oo ycielskim jest ycielskim jest 
WojewWojewóództwo dztwo ll skieskie
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Schemat kierunków restrukturyzacji wojewódzkich samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej o charakterze regionalnym
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AB
A – jednostka zdolna do przekszta cenia, 
B – jednostka mog ca podlega przekszta ceniu po poprawie 
sytuacji finansowej  

1

2

Spó ka prawa handlowego ze 100% udzia em Samorz du Województwa

Przekazanie inwestorowi zewn trznemu

Klasyfikacja 
finansowaKlasyfikacja 

finansowa

Spó ka 
pracowniczaSpó ka 

pracownicza

Klasyfikacja 
finansowaKlasyfikacja 

finansowa

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Spó ka
pracowniczaSpó ka

pracownicza

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Spó ka 
pracowniczaSpó ka 

pracownicza

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Inna forma 
przekszta ce

w asno ciowych

Program 
sanacji 

finansów

Program 
sanacji 

finansów

Program 
sanacji 

finansów

Program 
sanacji 

finansów

REGIONALNYREGIONALNY

Lecznictwo otwarteLecznictwo otwarte Lecznictwo zamkni te
Lecznictwo zamkni te

InneInne

SP ZOZSP ZOZ
SP ZOZSP ZOZ

SP ZOZ  powy ej
100 pracownikówSP ZOZ  powy ej

100 pracowników

SP ZOZ poni ej 100 
pracownikówSP ZOZ poni ej 100 

pracowników

SP ZOZSP ZOZ

A B
A B

11

A B
A B CC

22 33

11 22 33
CC

11 22 33
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PROCESY KONSOLIDACYJNE 
samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej, 

dla których organem za o ycielskim jest Województwo l skie

Po czenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Cz stochowie z Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym im. Naj wi tszej Maryi Panny  w Cz stochowie;

Po czenie Wojewódzkiego Zespo u Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i M odzie y        
w Katowicach z Zespo em Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach;

Po czenie Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
z Zespo em Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach;

Po czenie Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich  
Zak adów Ortopedycznych w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu 
(proces w trakcie realizacji).
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UTWORZENIE SPÓ KI PRACOWNICZEJ
w miejsce likwidowanego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, 

dla którego organem za o ycielskim jest Województwo l skie

Zak ad Pulmonologii w Tarnowskich Górach;

Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego        
w Tarnowskich Górach (sp zoz w likwidacji);

O rodek Terapii Uzale nie od Alkoholu w Parzymiechach (sp zoz w likwidacji).

Przewidywana liczba sp zoz, 

dla których organem za o ycielskim jest Województwo l skie       
na koniec 2010 roku to 50 jednostek, w tym:

26 jednostek strategicznych

19 jednostek regionalnych 

5 jednostek lokalnych,

czyli o 6 mniej ni na koniec 2009 roku.

Likwidacji (przekszta cenie w spó k pracownicz ) zosta y równie poddane 
Zak ady Naprawcze Sprz tu Medycznego w Bytomiu, dzia aj ce do tej pory 
jako zak ad bud etowy.


