
UCHWAŁA Nr IV/20/98 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 30 listopada 1998r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia Statutu  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych  

w Katowicach. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn. zmianami/ art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zmianami/ 
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
1. Zatwierdzić Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w  
    Katowicach uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu - uchwała Nr 1/98 z dnia 24 listopada 1998r.  
    w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej i Dyrektorowi Zakładu. 
 
3. Uchwała wchodzi w życle z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący 
             Rady Miejskiej Katowic 
 
              /-/ Wojciech Boroński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                            Załącznik do uchwały, 
                                                                                                            Nr IV/20/1998 
                                                                                                            z dnia 30 listopada 1998r. 
 
 

STATUT 
 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

dla Szkół Wyższych 
w Katowicach 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, zwany dalej Zakładem działa na podstawie : 
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami)   
    i przepisów wykonawczych do ustawy. 
2) ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz.U.Nr 28, poz.153 z późn.  
    zmianami) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 
3) uchwały Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 listopada 1998r. Nr III/13/98 . w sprawie utworzenia  
    samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
    Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach ". 
 4) niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 24 listopada 1998r. i zatwierdzonego  
    przez Radę Miejską Katowic w dniu 30 listopada 1998r. 
 5) innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i gminnych  
     jednostek organizacyjnych. 
 
§ 2. 
 
1. Siedziba Zakładu mieści się w Katowicach przy ul.Szkolnej 7a. 
2. Wykaz placówek, w których prowadzona jest działalność, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu. 
3. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu. 
 
§ 3. 
 
Obszar działania Zakładu wynikający ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje miasto 
Katowice. 
 
 § 4. 
 
1. Organem założycielskim jest Rada Miejska Katowic. 
2. Nadzór nad Zakładem sprawuje Zarząd Miasta Katowice. 
 
§ 5. 
 
1. Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę  
    Katowickiego. 
3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki  
   zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. 
4. Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Katowicach. 
 



 
II. Cel i przedmiot działania 
 
§ 6. 
 
Podstawowym celem Zakładu jest zapewnienie pracownikom i studentom szkół wyższych w Katowicach 
świadczeń zdrowotnych służacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a wynikających 
z procesu leczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zagwarantowanej ustawzą o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
 
§ 7. 
 
Do zadań Zakładu w szczególności należy: 
1) udzielanie świadczeń i zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska pracy i nauki 
2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w jednostkach organizacyjnych  
    Zakładu 
3) udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i techniki obrazowej 
4) ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji 
5) analizowanie stanu zdrowotnego pracowników i studentów szkół wyższych w Katowicach  
    i przygotowywanie wniosków dla organów samorządowych oraz władz uczelni 
6) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia 
7) propagowanie oświaty zdrowotnej 
8) promocja zdrowia 
9) kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne. 
 
§ 8. 
 
Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z: 
1) instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia 
2) instytucjami ubezpieczeń i zdrowotnych 
3) organami samorządów terytorialnych 
4) organami administracji rządowej 
5) szkołami wyższymi objętymi działaniem Zakładu 
6) samorządami zawodów medycznych 
7) organizacjami świadczeniodawców i świadczeniobiorców 
8) stowarzyszeniami i organizacjami tworzonymi w celu udzielania pomocy chorym lub promocji zdrowia 
9) organizacjami związkowymi działającymi w Zakładzie 
 
§ 9. 
 
1. Zakład może realizować świadczenia zdrowotne zagwarantowane ustawą o powszechnym ubezpieczeniu  
    zdrowotnym dla osó nie podleglych jego dzialalności, pod warunkiem, że ubiegający się o świadczenie 
    objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym Kasy Chorych lub innej instytucji ubezpieczeniowej, z którą 
    Zakład zawarł umowę o udzielanie świadczeń określonych w § 6 i zadeklarował chęć korzystania z  
    podstawowej opieki zdrowotnej. 
2. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie  
    skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem świadczeńokreślonych art. 58 ustawy 
    o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
3. Świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, techniki obrazowej, rehabilitacj i leczniczej oraz zabiegi  
    ambulatoryjne są. udzielane ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza Zakładu. 
4. Świadczenia zdrowotne udzielane bez skierowania, jeżeli to skierowanie jest wymagane, opłaca  
    ubezpieczony. 
5. Zakład udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych nie zagwarantowanych ustawą, o powszechnym  
    ubezpieczeniu zdrowotnym na podstawie umów wg zasad określonych w tych umowach lub przepisach  
    Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 
6. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład ustala w regulaminie  
    Dyrektor zgodnie z Prawami Pacjenta. 
 



 
III. Organy i organizacje 
 
§ 10. 
 
Organami Zakładu są: 
                 1) Dyrektor 
                 2) Rada Społeczna 
 
§ 11. 
 
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Katowice zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu. 
 
§ 12. 
 
1. Dyrektor zatrudnia Zastępców i Głównego Księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli  
    Dyrektor Zakładu nie jest lekarzem, to Zastępcę d/s Lecznictwa wyłania się w drodze konkursu. 
 
§ 13. 
 
1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie  Rada Miejska Katowic. 
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
 
§ 14. 
 
1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.                                              
2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
 a) jako przewodniczący - Prezydent Katowic lub osoba przez niego wyznaczona 
 b) jako członkowie: 
 - przedstawiciel Wojewody 
 - przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską Katowic, w ilości 5 osób. 
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu. 
 
§ 15. 
 
1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji  
    związkowych. 
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele  
    samorządów zawodów medycznych oraz zaproszeni goście. 
 
§ 16. 
 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie Radzie Miejskiej Katowic wniosków i opinii w sprawach: 
    a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne 
    b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego 
    c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub  
        ograniczeniem działalności 
    d) przyznania Dyrektorowi nagród 
    e) rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem. 
2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 
    a) planu finansowego i inwestycyjnego 
    b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego 
    c) kredytów bankowych i dotacji 
    d) podziału zysku 
3) uchwalanie Statutu Zakładu oraz zmian w Statucie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej  
    Katowic 



4) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej  
    Katowic 
5) zatwierdzanie Regulaminu Porządkowego Zakładu 
6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 
    Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu 
7) przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej Katowic, w której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje  
    zadania 
8) wykonywanie innych zadań i określonych w ustawie i Statucie Zakładu 
 
§ 17. 
 
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady  
Społecznej. 
 
§ 18. 
 
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Prezydenta Katowic w terminie 
14 dni od daty podjęcia uchwały . 
 
§ 19. 
 
Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu. 
 
§ 20. 
 
1. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą, komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 
a) podlegle Dyrektorowi 
 - Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa 
 - Główny Księgowy 
 - Główny Specjalista d/s Pielęgniarstwa 
 - Radca Prawny 
 - Inspektor BHP 
 - Inspektor p/pożarowy 
 - Inspektor d/s obrony cywilnej 
 - Stanowisko d/s zatrudnienia i spraw socjalnych 
 - Referat Administracyjny 
b) podlegle Z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa 
 - Kierownicy Przychodni 
 - Kierownicy Pracowni Diagnostycznych 
 - Kierownik Rehabilitacji 
c) podległy Głównemu Księgowemu 
 - Referat Ekonomiczno-Finansowy 
2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu. 
3. Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Rada  
   Społeczna. 
 
§ 21. 
 
IV. Gospodarka finansowa 
 
I. Zakład prowadzi gospodarkę finansową, w oparciu o: 
1) ustawę z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami ) 
2) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121poz. 591) 
3) zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielania  
    zamówienia na świadczenia zdrowotne Dz.U.Nr 93 poz. 592 
4) rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1997r. Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz  
    wartości niematerialnych i prawnych ( Dz.U.Nr 6 poz. 35 ) 
5) plan finansowy Dyrektora Zakładu. 



 
II. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  
    i majątkiem Miasta oraz mieniem własnym. 
 
lll. Zakład może uzyskiwać środki finansowe : 
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontraktów z : 
a) Wojewodą Katowickim 
b) innymi wojewodami 
c) z organami samorządów terytorialnych 
d) z innymi podmiotami np. stowarzyszenia, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady  
    pracy 
2) na realizację zadań i i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  
   z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
4) z dotacji 
 
IV.Wartość majątku określają: 
- fundusz założycielski 
- fundusz zakładu. 
 
V. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
 
VI. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie. 
 
 
V. Postanowienia końcowe 
 
§ 22. 
 
Zmiany w Statucie dokonywane są w formie uchwały Rady Społecznej i wchodzą w życie po zatwierdzeniu 
ich przez Radę Miejską Katowic drogą Uchwały. 
 
§ 23. 
 
Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Miejską Katowic. 
 
 
 
 
 
 
 

                         Przewodniczący Rady Społecznej 
                    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
                   Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach 
 
 
                           /-/   Wojciech Gosiewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    Załącznik Nr 1 
                                                                                    do Statutu Samodzielnego 
                                                                                    Publicznego Zakładu Opieki 
                                                                                    Zdrowotnej dla Szkół Wyższych 
                                                                                    w Katowicach 
 
 
 
 
Wykaz przychodni wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. 
 
 
 1. Przychodnia przy Uniwersytecie Śląskim 
     ul. Szkolna 7a, 40-006 Katowice 
  a) poradnia ogólna, 
  b) poradnia specjalistyczna 
 
 2. Przychodnia przy Uniwersytecie Śląskim 
     ul. Studencka 18, 40-743 Katowice 
 
 3. Przychodnia przy Śląskiej Akademii Medycznej 
     ul. Medyków 12, 40-743 Katowice 
 
 4. Przychodnia przy Politechnice Śląskiej 
     ul. Krasińskiego 8b, 40-019 Katowice 
 
 5. Przychodnia przy Akademii Ekonomicznej 
     ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice 
 
 6. Przychodnia przy Akademii Wychowania Fizycznego 
     ul. Raciborska 37, 40-075 Katowice 
 


