
 
UCHWAŁA Nr IV/21/98 

RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 30 listopada 1998r. 

 
 
 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 
 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 Lecznictwa Ambulatoryjnego 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 życie z dniem podjęcia. 
 
 
          Przewodniczący 
               Rady Miejskiej Katowic 
 
                /-/ Wojciech Boroński 
 
 
 



        Załącznik do uchwały 
        Nr IV/21/98 
        z dnia 30 listopada 1998r. 
 
 
STATUT 
 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą 
„Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach” 
 
 
Rozdział I 
 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą, Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie: 
1. Uchwały Rady Miejskiej Katowic Nr III/12/98 z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie przekształcenia 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach w samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej p.n. "Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w     
Katowicach" 
2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9 1, poz. 408 z późn. zm.) i 
przepisów wydanych na podstawie tej ustawy. 
3. Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 24 listopada 1998r. i zatwierdzonego 
przez Radę Miejską Katowic uchwałą Nr IV/21/98 z dnia 30 listopada 1998r. 
4. Ustawy z dnia 06 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 poz. 153 z 
późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. 
5. Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych jednostek 
organizacyjnych. 
 
§ 2 
 
1. Zakład stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną. 
2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 
Katowickiego. 
3. Zakład uzyskuje osobowość z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez sąd rejestrowy. 
4. Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Katowicach. 
 
§ 3 
 
Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska Katowic. 
 
§ 4 
 
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Miasta Katowice. 
 
§ 5 
 
Obszarem działania Zakładu jest miasto Katowice. 
 
§ 6 
 
Siedziba Zakładu mieści się w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 38a. 
 
 



 
Rozdział II 
 
Cel i przedmiot działania 
 
§ 8 
 
Podstawowym celem funkcjonowania Zakładu jest zapewnienie ludności zamieszkałej   na terenie jego 
obszaru działania opieki zdrowotnej i profilaktycznej. 
 
§ 9 
 
Zakład realizuje swoje cele na podstawie umów zawieranych z kasą chorych, organami  samorządu 
terytorialnego, instytucjami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, innymi 
instytucjami oraz osobami fizycznymi. 
 
§ 10 
 
Do zadań Zakładu należy: 
1) w zakresie opieki podstawowej: 
 * udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo leczniczych, a w razie 
obłożnej choroby opieka domowa 
 * prowadzenie czynnego poradnictwa 
 * promocja zdrowia 
2) w zakresie opieki specjalistycznej i diagnostyki: 
 * udzielanie świadczeń i specjalistycznych 
 * udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki 
  - obrazowej: badania rentgenowskie i ultrasonograficzne 
  - endoskopowej 
  - laboratoryjnej 
  - elektrograficznej 
  - audiometrycznej 
  - spirometrycznej 
3) w zakresie medycyny, pracy: 
 * wykonywanie  badań profilaktycznych, tj. wstępnych, okresowych, kontrolnych i innych 
prowadzonych odpłatnie na podstawie odrębnych umów pomiędzy zakładami (podstawa prawna: Dz.U. Nr 
96/97 r. poz. 593) 
 * nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych 
lub wyższych oraz przeprowadzanie badań lekarskich przed rozpoczęciem i w trakcie praktyki wynikającej z 
kierunku nauki zawodu 
 * nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu 
4) w zakresie medycyny szkolnej: 
 * zapewnienie opieki profilaktycznej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, szkół 
podstawowych oraz młodzieżą, szkół ponadpodstawowych 
 * wykonywanie szczepień ochronnych i badań bilansowych dzieci i młodzieży oraz opieka nad 
dziećmi i młodzieżą z grup zwiększonego ryzyka 
 * zapewnienie opieki profilaktyczno - leczniczej dzieciom i młodzieży szkół specjalnych, domów 
dziecka, specjalnych zakładów wychowawczych i pogotowia opiekuńczego 
5) udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej i 
ortodoncji. 
6) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
7) w zakresie innych świadczeń zdrowotnych: 
  *  promocja zdrowia 
 *  wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie 
 *  nie wymienione - odpowiednio do postanowień umów. 
 
 
 



§ 11 
 
1. Zadania wymienione w § 10 Zakład realizuje poprzez wchodzące w jego skład przychodnie, których wykaz 
stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu. 
2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu. 
 
§ 12 
 
W wykonywaniu zadań statutowych Zakład współpracuje z: 
 1) Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach 
 2) innymi zakładami opieki zdrowotnej 
 3) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej 
 4) lzbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz innymi samorządami zawodów w medycznych 
 5) organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami 
 6) organami administracji samorządowej 
 7) administracją zakładów w pracy i instytucji w zakresie zadań wynikających z § 10 pkt. 3 
 8) Delegaturą Kuratorium Oświaty 
 9) z innymi instytucjami związanymi z przedmiotem działania. 
 
 
 
Rozdział III 
 
Organy i organizacja wewnętrzna Zakładu 
 
§ 13 
 
Organami zakładu sa: 
 1) Dyrektor 
 2) Rada Społeczna 
 
§ 14 
 
1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Katowice zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Dyrektor kieruje i zarządza Zakładem oraz reprezentuje go na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich 
pracowników Zakładu. 
 
§ 15 
 
1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: 
 * Z - cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
 * Z - cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
 * Z - cy Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych - Głównego Księgowego 
 * Z - cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych. 
2. Dyrektor zatrudnia Zastępców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Dyrektor Zakładu nie jest 
lekarzem, to Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa wyłania się w drodze konkursu. 
3. Rodzaje stanowisk w Zakładzie, których obsadzenie następuje w drodze konkursu oraz wymagania, jakim 
powinny odpowiadać osoby na stanowiska kierownicze, określają odrębne przepisy. 
 
§ 16 
 
1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska Katowic. 
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
 
§ 17 
 
1. Rada Społeczna składa się z 7 osób. 
 



2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
 * Prezydent Katowic lub wyznaczony przez niego przedstawiciel - jako Przewodniczący Rady 
 * przedstawiciel Wojewody 
 * przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską Katowic w ilości 5 osób 
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu. 
 
§ 18 
 
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. 
 
§ 19 
 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie Radzie Miejskiej Katowic wniosków i opinii w sprawach: 
 a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne 
 b) zbycie 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) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród 
 e) rozwiązywania stosunku pracy o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z 
Dyrektorem Zakładu. 
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) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 
Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 
6) przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej Katowic, w której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje 
zadania. 
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu. 
 
§ 20 
 
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady 
Społecznej. 
 
§ 21 
 
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Prezydenta Katowic - w 
terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 
 
§ 22 
 
Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu. 
 
§ 23 
 
Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą: 
 komórki organizacyjne i stanowiska pracy: 



1) podległe Dyrektorowi: 
 a) Z - ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
 b) Z - ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
 c) Z - ca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych - Główny Księgowy 
 d) Z - ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych 
 e) Radca Prawny 
 f) Inspektor ds. Obrony Cywilnej 
 g) Dział BHP 
 h) Dział Kadr 
 i) Ochrona p/pożarowa 
 j) Sekcja ds. marketingu i zamówień publicznych 
 
2) podległe Z - cy Dyrektora ds. Lecznictwa: 
 a) Kierownicy Przychodni 
 b) Kierownik Apteki 
 c) Dział Organizacji i Statystyki Medycznej. 
 
3) podległe Z - cy Dyrektora d/s Pielęgniarstwa: 
 a) Przełożona Pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 
 b) Przełożone i Pielęgniarki koordynujące przychodni 
 c) Przełożona medycyny szkolnej 
 
4) podległe Z - cy Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych - Głównemu Księgowemu: 
 a) Dzieł Finansowo - Księgowy 
 b) Dział Księgowości Majątkowej 
 c) Dział Rachuba Płac 
 
5) podległe Z - cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno - Technicznych: 
 a) Dział Administracyjno - Gospodarczy 
 b) Dział Zaopatrzenia 
 c) Dział Techniczny 
 
§ 24 
 
1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego 
Statutu. 
2. Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek i samodzielnych stanowisk ustala Dyrektor Zakładu, a 
zatwierdza Rada Społeczna. 
 
 
 
Rozdział IV 
 
Gospodarka finansowa 
 
§ 25 
 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o: 
1) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 oz 408 z późn. zmianami). 
2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591). 
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r.w sprawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz.U. Nr 93/98, poz. 592). 
4) rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1997 r. Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6 poz. 35). 
5) plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu. 
 
 
 



§ 26 
 
Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i 
majątkiem Miasta oraz mieniem własnym. 
 
§ 27 
 
Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie: 
 a) organu założycielskiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów 
 b) osób objętych innym ubezpieczeniem niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub innych 
organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów 
 c) instytucji ubezpieczeniowych 
 d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji 
 e) innych zakładów opieki zdrowotnej 
 f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach 
ubezpieczenia 
2) na realizacją zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia. 
3) z wydzielonej działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń). 
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego pod 
warunkiem uzyskania zgody organu założycielskiego. 
 
§ 28 
 
Zakład może otrzymać od organu założycielskiego dotacje budżetowa, na: 
1) realizację zadań i w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz 
promocje zdrowia 
2) pokrycie kosztów i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne 
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 
4) cele określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej (art. 67a) oraz na podstawie odrębnych 
przepisów. 
 
§ 29 
 
1. Wartość majątku określają: 
 * fundusz założycielski 
 * fundusz zakładu 
2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego. 
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu pomniejszoną o fundusz założycielski. 
 
§ 30 
 
Fundusz założycielski zwiększają przekazane dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu 
i aparatury oraz dotacje na cele rozwojowe Zakładu, jak również dary o charakterze majątku trwałego lub 
przeznaczone na rozwój Zakładu. 
 
§ 31 
 
1. Fundusz zakładu zwiększa się o: 
 * zyski bilansowe 
 * amortyzację majątku trwałego 
 * dotacje budżetowe 
 * kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania 
tego majątku 
 * środki z innych źródeł 
 
 
 



2.Fundusz zakładu zmniejsza się o: 
 * straty bilansowe 
 * umorzenie majątku trwałego 
 * kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania 
tego majątku. 
 
§ 32 
 
Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku., po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
 
§ 33 
 
Ujemny wynik finansowy Zakładu pokrywany jest we własnym zakresie, zgodnie z ustawą o zakładach opieki 
zdrowotnej. 
 
 
 
Rozdział V 
 
Postanowienia końcowe 
 
 
§ 34 
 
Zmiany w Statucie dokonywane są w formie uchwały Rady Społecznej i wchodzą w życie po zatwierdzeniu 
ich uchwałą Rady Miejskiej Katowic. 
 
§ 35 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską Katowic. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Przewodniczący Rady Społecznej 
                 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
              Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach 
 
 
                        Wojciech Gosiewski 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                     Załącznik Nr 1 

do Statutu Samodzielnego Publicznego              
                                                         Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego             
                                                         w Katowicach 

 
 
 
Wykaz jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach 
 
 
   Nazwa placówki   Adres - nr telefonu 
1. Przychodnia Nr 1   ul. Mickiewicza 1,  40-092 Katowice 
      tel. 586-251 do 5 
 
2. Przychodnia Nr 2   ul. Graniczna 45, 40-018 Katowice 
      tel. 2554-949 
 
3. Przychodnia Nr 3   ul. PCK 1, 40-952 Katowice 
      tel. 516-435 
 
4. Przychodnia Nr 4   ul. Bocheńskiego 38a, 40-859 Katowice 
      tel. 254-55-34 
 
5. Przychodnia Nr 5   ul. Zawiszy Czarnego 7a, 40-871 Katowice 
      tel. 2545-086 
 
6. Przychodnia Nr 6   ul. Bogucicka 18a, 40-226 Katowice 
      tel. 599-031 
 
7. Przychodnia Nr 7   ul. Piotrowicka 68, 40-723 Katowice 
      tel. 2526-021 
 
8. Przychodnia Nr 8   ul. Fredry 22, 40-662 Katowice 
      tel. 202-91-62 
 
9. Przychodnia Nr 9   ul. Rozdzieńskiego 100, 40-203 Katowice 
      tel. 596-700 
 
10. Przychodnia Nr 10   ul. Kotlarza 6, 40-139 Katowice 
      tel. 2500-322 
 
11. Przychodnia Nr 11   ul. W.Witosa 21, 40-832 Katowice 
      tel. 2540-239 
 
12. Przychodnia Nr 12   ul. Ligocka 5, 40-570 Katowice 
      tel. 2521-960 - 
 
13. Przychodnia Nr 13   ul.Ordona 3, 40-164 Katowice 
      tel. 599-491 
 
14. Przychodnia Nr 14   ul. Wiosny Ludów 24, 40-3 74 Katowice 
      tel. 2569-840 
 
15. Przychodnia Nr 15   ul. Le Ronda 16, 40-303 Katowice 
      tel. 2566-244 
               



16. Przychodnia Nr 16   ul.T.Ociepki 2, 40-413 Katowice 
      tel. 2557-035 
 
17. Przychodnia Nr 17   ul. Mysłowicka 13, 40-486 Katowice 
      tel. 2560-370 
 
18. Przychodnia Nr 18   ul. Samsonowicza 25, 40-749 Katowice 
      tel. 255-06-36 
 
19. Przychodnia Nr 19   ul. Uniczowska 6, 40-748 Katowice 
      tel. 2029-715 
 
20. Przychodnia Nr 20   ul. B.Żeleńskiego 100, 40-748 Katowice 
      tel. 2028-825 
 
21. Przychodnia Nr 21   ul. Korczaka 24. 40-338 Katowice 
      tel. 256-96-63 
 
22. Przychodnia Specjalistyczna ul. Kasprzaka 4, 40-132 Katowice 
                   dla Dzieci    tel. 580-232 
 
23. Przychodnia Dermatologiczna ul. Raciborska 281, 40-074 Katowice 
      tel. 517-030 
 
24. Apteka    ul. Zawiszy Czarnego 7a, 40-871 Katowice 
      tel. 599-521 
 
 


