
Uchwała XVII/296/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 8 grudnia 2003r. 

 
 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 
39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami). 

Rada Miejska Katowic 

uchwala: 

§1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -  
      Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach zatwierdzić  
      następujące zmiany uchwalone przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą  
     Nr 1/2003 z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do  
      Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital  
       im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, uchwałą Nr 5/2003  
          z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2003 z dnia  
          11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Samodzielnego  
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. Prof. Emila  
          Michałowskiego w Katowicach, uchwałą Nr 6/2003 z dnia 14 lipca  
          2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Samodzielnego  
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. Prof. Emila  
          Michałowskiego w Katowicach oraz uchwałą Nr 14/2003 z dnia  
          23 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu  
          Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital  
          im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach:  

1) w § 1 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
      „4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
            Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)”, 

2) w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 7) o następującej treści: 
      „7) Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,  
             burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.)”, 
 
   3) § 2 otrzymuje brzmienie: 
        „ 1.Siedzibą Zakładu jest miasto Katowice. 
           2.Organem tworzącym Zakład jest Rada Miejska Katowic. 
           3.Nadzór nad Zakładem pełnią Rada Miejska Katowic i Prezydent  
              Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.” 
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   4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
       „1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice”. 
 
   5) w § 10 w ust. 2 wyrazy: „przedstawiciele Wojewody Katowickiego”  
       zastępuje się słowami „przedstawiciel Wojewody Śląskiego”. 
 
   6) § 13 otrzymuje brzmienie: 
         „Wnioski i opinie wynikające z realizacji zadań Zakładu Rada Społeczna 
           przedstawia Radzie Miejskiej Katowic za pośrednictwem Prezydenta  
           Miasta Katowice, po zapoznaniu z ich treścią Dyrektora Zakładu”. 
 
   7) § 14 otrzymuje brzmienie: 
          „Spory między Rada Społeczną, a Dyrektorem rozstrzyga Prezydent 
            Miasta Katowice”. 
 
    8) w § 15 ust. 1 skreśla się pkt „k)”. 
 
    9) § 18 otrzymuje brzmienie: 
          „Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta  
            Katowice”. 
 
    10) załącznik Nr 1 do Statutu stanowiący „ Wykaz jednostek organizacyjnych  
           zakładu w których prowadzona jest działalność medyczna” otrzymuje  
           brzmienie: 
 
       „Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu w których prowadzona jest  
        działalność medyczna: 
 
         I. Oddziały Szpitalne: 
             1. Oddział Urologii      61 łóżek 
             2. Oddział Urologii Krótkoterminowej    20 łóżek 
 
 
 
          II. Pracownie Diagnostyczne: 

1. RTG 
2. USG 
3. EKG 
4. Laboratorium 
5. Urodynamiczna 
6. Litotrypsji 

 
        III. Poradnie: 

1. Specjalistyczna Poradnia Urologiczna 
2. Poradnia Andrologiczna 
3. Poradnia Medycyny Pracy     
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        IV. Izba Przyjęć 
 



         V. Blok Operacyjny 
 
        VI. Dział Anestezjologii 
 
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej  

i  Dyrektorowi  Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Przewodniczący 
                Rady Miejskiej Katowic 
 

            Jerzy Forajter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
UZASADNIENIE 

 
 
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), do kompetencji rady społecznej 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy uchwalanie statutu zakładu oraz 
wszelkich zmian w nim dokonywanych i przedkładanie ich do zatwierdzenia 
organowi, który utworzył zakład. 
 Zmiany w Statucie Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach 
przedstawione Radzie Miejskiej Katowic wynikają z uchwały Nr XLIV/568/02 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie reorganizacji Szpitala im. 
Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, działającego jako samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej oraz uchwały Nr XII/180/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
14 lipca 2003 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Katowic w sprawie 
reorganizacji Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach, działającego 
jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (uchwały zgodnie z art. 43 
ustawy  
o zakładach opieki zdrowotnej podlegały opiniowaniu przez Wojewodę Śląskiego oraz 
Sejmik Województwa Śląskiego ze względu na obszar działania Szpitala) i zawierają 
kwestie związane z reorganizacją Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego  
w Katowicach, polegające na likwidacji jednostki działalności podstawowej Szpitala,  
tj. Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej (dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych likwidowanej jednostki działalności podstawowej Szpitala, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewnia utworzony 
przez spółkę pracowniczą, na bazie likwidowanego Ośrodka, niepubliczny zakład 
opieki zdrowotnej. 
Pozostałe zmiany  w Statucie Szpitala podyktowane są potrzebą dostosowania 
zapisów dotyczących nadzoru, powoływania Dyrektora oraz gospodarki finansowej do 
obowiązujących przepisów. 
Ponadto, likwidacja 12 łóżek na Oddziałach, tj. 5 łóżek na Oddziale Urologii 
Krótkoterminowej i 7 łóżek na Oddziale Urologii wynika z konieczności dostosowania 
Szpitala do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zmniejszenie 
ilości łóżek - jak wskazuje Dyrektor Szpitala - nie wpłynie na ograniczenie 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, gdyż przy aktualnej liczbie zakontraktowanych 
usług wykorzystanie łóżek kształtować się będzie na poziomie 75% do 90%.  
Należy dodać, że 2 sale Oddziału Urologii Krótkoterminowej – posiadające instalacje 
doprowadzającą tlen i próżnię – o łącznej liczbie 5 łóżek, zostaną zaadaptowane na  
2 sale pooperacyjne Oddziału Urologii o łącznej liczbie 5 łóżek, natomiast 
zmniejszenie liczby łóżek na Oddziale Urologii wynika z konieczności modernizacji 
sal chorych pod kątem wyposażenia ich w sanitariaty. 
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W związku z powyższym, wymagane jest, aby zmiany ujęte w przedmiotowym 

projekcie uchwały były w trybie art.. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
opiniowane przez Wojewodę Śląskiego i – ze względu na obszar działania Szpitala – 
przez Sejmik Województwa Śląskiego. 
Przedkłada się, zatem ww. projekt uchwały Rady Miejskiej Katowic do zaopiniowania 
Wojewodzie Śląskiemu oraz Sejmikowi Województwa Śląskiego. 
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