
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie realizuje 

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

„Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału 

psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie” 
 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 6.060.000,00  PLN. 

Kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi: 6.060.000,00  PLN w tym: 

1) Kwota dofinansowania stanowiąca 85,00% kwoty całkowitych wydatków 

kwalifikowanych Projektu wynosi: 5.151.000,00 PLN 

2) wkład własny w wysokości: 909.000,00  PLN 

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku oddziału psychiatrycznego WILLA I, wchodzącego w skład zespołu budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.  

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego budynku oraz zmiany jakościowe w istniejącym już 

zagospodarowaniu terenu przyległego, które nie ingeruje, a uzupełnia układ funkcjonalny i 

komunikacyjny dróg wewnętrznych i chodników. 

Zakres prac obejmie m.in.: 

- wykonanie robót budowlanych mających na celu zmniejszenie sal chorych, sal pobytu 

dziennego, wydzielenia pomieszczeń sanitarnych, sanitarno-higienicznych, pro morte, 

- instalację w pomieszczeniach chorych i personelu umywalek z armaturą i wyposażeniem 

wraz z siecią wodno-kanalizacyjną i c.o., 

- wykonanie windy, 

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego, 

- montaż instalacji przyzywającej, nagłośniającej i monitoringu, 

- wykonanie instalacji tlenowej, 

- ułożenie sieci komputerowej i instalacji telefonicznej, 

- wykonanie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz robót malarsko-wykończeniowych, 

- likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, 

- wymianę poszycia dachu na dachówkę karpiówkę. 

Obiekt po przebudowie pozwoli na polepszenie jakości udzielania świadczeń medycznych w 

zakresie zdrowia psychicznego, a poprzez wprowadzenie opieki koordynowanej zostanie 

skrócony czas hospitalizacji pacjenta. 

Oddział psychiatryczny koedukacyjny z częścią dozorowaną na 15-17 łóżek i częścią otwartą 

na ok. 23 łóżka. 



Obiekt po przebudowie ma pełnić rolę oddziału psychiatrycznego z częścią dozorowaną 

zlokalizowaną na parterze i częścią otwartą zlokalizowaną na I piętrze, piwnice mają zostać 

przeznaczone na zaplecze kuchenno-żywieniowe oraz zaplecze gospodarcze i socjalne dla 

pracowników, poddasze przeznaczone na gabinety lekarskie i sale terapii zajęciowej.  

Zmiany w zagospodarowaniu obejmują korektę układu komunikacyjnego wokół budynku w 

zakresie wygospodarowania miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

Przebudowane zostanie utwardzenie od strony północnej wraz z dostosowaniem utwardzenia 

do wejścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do windy. 

 

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz 

wzrost jakości świadczonych usług medycznych. Inwestycja wpisuje się w Priorytety 

Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego w zakresie tworzenia 

Centrów Zdrowia Psychicznego, gdzie stacjonarny oddział psychiatryczny Willa I integrować 

się będzie z ambulatoryjną i środowiskową opieką psychiatryczną, realizując tym samym 

jedno z głównych zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

(koordynowana opieka psychiatryczna). Na oddziale udzielane będą ponadto świadczenia 

zdrowotne dla internowanych na mocy orzeczenia Sądu o umieszczeniu ich w zamkniętym 

zakładzie psychiatrycznym w warunkach podstawowego zabezpieczenia zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu zakładów 

psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania 

środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej 

do spraw środków zabezpieczających. 

Inwestycja w sposób znaczący wpłynie na zaspokojenie potrzeb, które do tej pory nie były 

zaspokajane poprzez rozwinięcie koordynowanej opieki psychiatrycznej w ramach Centrum 

Zdrowia Psychicznego, którego częścią składową będzie przebudowany oddział 

psychiatryczny Willa I z bazą łóżek psychiatrycznych.  

Psychiatryczna opieka zdrowotna jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, gdyż 

zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechnie dostępną opiekę 

zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i 

społecznym. 


