Uchwała Nr 3/10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci
i MłodzieŜy w Zagórzu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz
art. 36, art. 43, art. 53a ust. 2 oraz art. 60 ust. 4b i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2) –
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy
w Zagórzu z siedzibą w Zagórzu k/Warszawy, zwane dalej „Centrum”.
2. Dzień otwarcia likwidacji ustala się na dzień wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały.

3. Centrum zapewni osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych
dalsze, nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczeń dostępności, warunków
udzielania i ich jakości w rodzajowo oznaczonym zakresie wynikającym ze statutu
Centrum do czasu przejęcia działalności medycznej od Centrum odpowiednio
przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Spółkę pod firmą
„Mazowieckie
Centrum
Neuropsychiatrii”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu oraz niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej utworzony przez Spółkę pod firmą „Szpital Mazowiecki w Garwolinie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie, zgodnie
z ust. 4.
4. Po zakończeniu działalności medycznej przez Centrum udzielanie świadczeń
zdrowotnych świadczonych przez ten podmiot przejmie niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej utworzony przez spółkę ,,Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu, z wyjątkiem
świadczeń udzielanych przez Szpital w Garwolinie – jednostkę organizacyjną
Centrum, które to świadczenia przejmie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
utworzony przez spółkę ,,Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie.”

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,
Nr 176, poz. 1240,Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76,
poz. 641 i Nr 98, poz. 817.

5. Zakończenie działalności medycznej Centrum nastąpi nie wcześniej niŜ
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały i nie wcześniej
niŜ podejmą działalność medyczną:
1) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Spółkę „Mazowieckie
Centrum Neuropsychiatrii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Zagórzu, oraz
2) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Spółkę „Szpital
Mazowiecki w Garwolinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Garwolinie.
6. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi nie później niŜ do dnia 31 grudnia
2015 r.
§ 2.
Z datą zakończenia działalności medycznej Centrum, niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej utworzony przez „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu oraz niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej utworzony przez „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie przejmą, odpowiednio do
przejętego zakresu działalności, dokumentację medyczną Centrum.
§ 3.
1. Mienie Centrum, pozostałe po zakończeniu likwidacji, staje się własnością
Województwa Mazowieckiego.
2. Mienie Centrum przejęte przez Województwo Mazowieckie oraz mienie będące
własnością Województwa Mazowieckiego, a dotychczas uŜytkowane przez
likwidowane Centrum niezbędne do prowadzenia działalności przez Spółki,
zostanie udostępnione lub przekazane Spółkom na podstawie odrębnych umów.
§ 4.
Wszelkie zobowiązania i naleŜności Centrum z dniem zakończenia likwidacji stają
się odpowiednio zobowiązaniami i naleŜnościami Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
1. UpowaŜnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do ustanowienia likwidatora
Centrum i określenia jego zadań oraz obowiązków.
2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki Dyrektora Centrum w zakresie
niezbędnym do zakończenia działalności medycznej Centrum.
§ 6.
1. Pracowników Centrum, z wyłączeniem pracowników Szpitala w Garwolinie,
z dniem zakończenia prowadzonej przez Centrum działalności medycznej
przejmie, w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.3), spółka „Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu.
2. Pracowników Szpitala w Garwolinie z dniem zakończenia prowadzonej przez
Centrum działalności medycznej przejmie, w trybie art. 231 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
spółka „Szpital Mazowiecki w Garwolinie” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie.
3. Z dniem przejęcia pracowników Centrum przekaŜe odpowiednio dokumentację
pracowniczą do Spółek, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 7.
Z dniem zakończenia działalności medycznej Centrum odwołuje się Radę Społeczną.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 9.
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

BoŜenna Pacholczak
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120 poz.1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1578 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288
i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.

Uzasadnienie
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy
w Zagórzu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla którego
organem załoŜycielskim jest Województwo Mazowieckie. Na podstawie umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia Centrum świadczy usługi medyczne dla dzieci
i młodzieŜy w zakresie kompleksowego leczenia neurologicznego i rehabilitacji.
Trudna sytuacja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu spowodowana została niewystarczającymi wartościami
kontraktów podpisywanych z NFZ. Jak wynika z załączonej sytuacji ekonomicznofinansowej w latach 2005 – 2009 Centrum co roku osiąga gorszy wynik finansowy.
Następuje systematyczny wzrost kosztów i zobowiązań. Pogorszeniu ulegają
wskaźniki wypłacalności co skutkuje zagroŜeniem wypłacalności. Centrum
odnotowuje spory wzrost wskaźników obciąŜenia majątku zobowiązaniami, co
oznacza wzrost kapitałów obcych w finansowaniu majątku Centrum. Brak środków
finansowych na bieŜącą działalność, jak równieŜ brak moŜliwości poprawy
w najbliŜszym czasie sytuacji finansowej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu, spowodowały konieczność podjęcia
decyzji co do zasadności jego funkcjonowania w dotychczasowej formie prawnej.
Dodatkowo duŜe rozproszenie jego działalności powoduje trudności
w prawidłowym zarządzaniu Centrum, co niejednokrotnie wywoływało problemy
w logistyce podejmowanych działań.
Jednocześnie naleŜy stwierdzić, Ŝe osiągnięcie maksymalnych wskaźników
przewidzianych ustawą o finansach publicznych (art. 169 i art. 170 z dnia 30 czerwca
2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uniemoŜliwia udzielanie przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego dalszej pomocy finansowej w dotychczas
dostępnych formach prawnych takich jak poŜyczki krótkoterminowe czy poręczenia
kredytów.
W związku z tym zaistniała konieczność podjęcia zasadniczych decyzji
związanych z dalszym funkcjonowaniem Centrum.
Po przeanalizowaniu sytuacji Centrum została podjęta decyzja o utworzeniu
spółek prawa handlowego, które utworzą niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Z chwilą zakończenia działalności medycznej przez Centrum zakłady utworzone
przez Spółki zapewnią osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń
zdrowotnych w Centrum dalsze nieprzerwane korzystanie z tych świadczeń, bez
istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. W wykonaniu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27.07.2009 roku, zostały
powołane spółka prawa handlowego pod nazwą: Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu
oraz Spółka Szpital Mazowiecki w Garwolinie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie, w których Województwo Mazowieckie
objęło 100 % udziałów. Spółki podjęły czynności związane z przygotowaniami do
rozpoczęcia działalności medycznej.
Takie rozwiązanie, tj. działalność w nowej formie prawnej (spółki prawa
handlowego) pozwoli na racjonalizację zarządzania i bardziej efektywne
monitorowanie powstawania kosztów. Spółki będą miały dowolność w podejmowaniu
decyzji dotyczących sposobu wydatkowania środków finansowych. W związku z tym
zmiana statusu prawnego Centrum zapewni kontynuację działalności medycznej
prowadzonej przez Centrum w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
i umoŜliwi efektywniejsze oraz szersze pozyskiwanie zewnętrznych środków

finansowych na inwestycje, a takŜe świadczenie usług medycznych równieŜ
w zakresie w jakim nie są one finansowane ze źródeł Narodowego Funduszu
Zdrowia. Dodatkowo naleŜy zauwaŜyć, Ŝe proces ten jest przede wszystkim
sposobem na oddłuŜenie Centrum. Spółki rozpoczną swoją działalność bez
zadłuŜenia, które w tej chwili ciąŜy na Centrum. Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290) zobowiązania i naleŜności
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji (nie
uregulowane w trakcie trwania tego procesu) staną się zobowiązaniami
i naleŜnościami jednostki samorządu terytorialnego (Województwa Mazowieckiego).
Dodatkowo w przypadku spełnienia wymogów określonych w uchwale Nr 58/2009
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – (tzw. plan B) będzie istniała
moŜliwość pozyskania środków rządowych.
Zakłada się, Ŝe w wyniku zaproponowanych zmian nastąpi równieŜ:
• poprawa standardów udzielanych świadczeń zdrowotnych,
• poprawa efektywności funkcjonowania,
• zniesienie ograniczeń ilościowych, co do realizowanych świadczeń
zdrowotnych,
• dywersyfikacja
źródeł
finansowania
usług
medycznych,
poprzez
wykorzystywanie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń pracodawców,
ubezpieczeń zagranicznych czy usług komercyjnych,
• ułatwienie dostępu do źródeł finansowania zewnętrznego (kredyty, poŜyczki).
Mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych i postulaty związków
zawodowych Zarząd Województwa Mazowieckiego uznał, iŜ zasadnym jest przejście
pracowników dotychczas zatrudnionych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu zgodnie z dyspozycją art. 231 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn.
zm.) do Spółek z dniem rozpoczęcia przez nich działalności medycznej.
W wyniku podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu przestanie istnieć
dotychczasowy podmiot funkcjonujący w formie SPZOZ. Świadczenia zdrowotne
dotychczas udzielane przez Centrum będą udzielane w takim samym zakresie przez
NZOZ-y utworzone przez Spółki: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zagórzu oraz Szpital Mazowiecki
w Garwolinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garwolinie.
W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik do uchwały:
Sytuacja ekonomiczno – finansowa Centrum w latach 2005 – 2009 roku.

