
 
              Uchwała   nr XXXIII/678/04 

Rady   Miasta  Katowice 
 

            z   dnia 22 listopada 2004r. 
 
 
               w  sprawie   udzielenia  odpowiedzi  na  skargę    związków    zawodowych. 
 
 Na  podstawie   art.  18  ust. 2  pkt  15  ustawy z dnia  8  marca    1990r. o  samorządzie    
gminnym    ( Dz.U.  z 2001r.   Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)   w   związku  z  art.  36  pkt  2           
i  art.  54  § 2   ustawy  z dnia  30  sierpnia  2002r.  Prawo   postępowania  przed  sądami  
administracyjnymi  (Dz.U.  Nr  153,  poz.  1270  z późn,  zm). 
 
 
    Rada  Miasta  Katowice 
     uchwala: 
 
 
§ 1. Nie   uwzględnić   skargi   Związku  Zawodowego   Pracowników   Ochrony    Zdrowia   w 
       Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie   „Lecznictwa  Ambulatoryjnego  „Moja   Przychodnia”  
       w Katowicach    oraz   Międzyzakładowej   Organizacji     Związkowej   NSZZ    „Solidarność”  
       w  Samodzielnych  Publicznych   Zakładach Opieki  Zdrowotnej  Miasta     Katowice    w 
       Katowicach. 
 
§ 2. Udzielić odpowiedzi na  skargę  o  treści  stanowiącej    uzasadnienie  do  niniejszej   uchwały 
       i  wnieść   o    nieuwzględnienie   skargi    i  jej    oddalenie,  albo   odrzucenie. 
 
§ 3.  Udzielić  pełnomocnictwa   do  prowadzenia   przed  sądami  administracyjnymi   sprawy   
        z  wniesionej    skargi    radcy  prawnemu    mgr  Urszuli  Pawełko-Derek. 
 
§ 4.  Wykonanie   uchwały  powierzyć  Przewodniczącemu   Rady  Miasta  Katowice 
 
 
§ 5.   Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 W dniu  20  października   2004r.  do  Urzędu  Miasta  w Katowicach   wpłynęła  skarga  z dnia   
15  października 2004r.   Związku  Zawodowego Pracowników  Ochrony   Zdrowia    
w Samodzielnym  Publicznym Zakładzie  Lecznictwa Ambulatoryjnego   „Moja  Przychodnia”   
w Katowicach  oraz  Międzyzakładowej    Organizacji    Związkowej  NSZZ  „Solidarność”  
w  Samodzielnych   Publicznych   Zakładach  Opieki  Zdrowotnej    Miasta  Katowice   
w Katowicach. 
Skarga  została  przez   skarżącego  skierowana  do  Wojewódzkiego    Sądu  Administracyjnego    
w Gliwicach  za pośrednictwem    Rady  Miasta  Katowice. 
Skarga  związków  zawodowych  dotyczy   uchylenia  w całości    uchwały  Nr  XXX/618/04   
Rady   Miasta  Katowice   z dnia    27  września    2004r.  w sprawie  rozpatrzenia    wezwania  
Związków   Zawodowych   do  usunięcia    naruszenia   ich   uprawnień   uchwałą  nr  
XXVII/549/04  Rady  Miasta   Katowice  z dnia  12 lipca  2004r.  w sprawie   likwidacji    
przychodni  i  niektórych  komórek   organizacyjnych  oraz  zmian  w  Statucie   Samodzielnego   
Publicznego   Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego   w Katowicach  „Moja   Przychodnia”. 
Skarga   związków  zawodowych  z  15 października   2004r.  stanowi  powtórzenie  treści      
wezwania    do  usunięcia   naruszenia   ich  uprawnień   uchwałą   nr  XXVII/549/04   Rady  Miasta  
Katowice z dnia  12 lipca  2004r.  w sprawie  likwidacji   przychodni    i  niektórych  komórek  
organizacyjnych  oraz  zmian w Statucie    Samodzielnego    Publicznego    Zakładu   Lecznictwa   
Ambulatoryjnego   w Katowicach   „Moja  przychodnia” 
Po  zapoznaniu  się  ze  skargą  z dnia  15   października  2004r.   Rada  Miasta  Katowice  
podtrzymuje   stanowisko    zawarte  w uchwale   nr  XXX/618/04   z dnia  27  września   2004r. 
W  dniu  1 września 2004r.  Związek  Zawodowy  Pracowników  Ochrony  Zdrowia  w  SPZLA          
w  Katowicach,  Ogólnopolski  Związek  Zawodowy  Lekarzy  Oddział  Terenowy  
Międzyzakładowy  w  Katowicach,  Ogólnopolski  Związek  Zawodowy  Pielęgniarek  i  Położnych  
Międzyzakładowa  Organizacja  Związkowa  w  Katowicach,  Międzyzakładowa  Organizacja  
Związkowa  N.S.Z.Z.  „Solidarność”  SPZOZ  Miasta  Katowice  złożyły  wezwanie  o  usunięcie  
naruszenia  ich  uprawnień  uchwałą   nr   XXVII/549/04   Rady  Miasta  Katowice  z dnia  12 lipca 
2004r.,   w sprawie  likwidacji   przychodni  i  niektórych   komórek  organizacyjnych   oraz  zmian  
w Statucie  Samodzielnego   Publicznego  Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w   Katowicach  
„Moja  Przychodnia”.  Nie  można  zgodzić  się    z   podniesionym  przez  organizacje  związkowe  
zarzutem,  że  nastąpiło  naruszenie  trybu  przewidzianego  w  art.  261  ustawy  z  dnia  23 maja  
1991 r.   o     związkach    zawodowych    polegającego    na    braku    konsultacji    ze     
związkami  zawodowymi  w  przedmiocie  objętym  kwestionowaną  uchwałą. 
Przedmiotową  uchwałą  Rady  Miasta  Katowice dokonano  likwidacji  Przychodni   
Dermatologicznej,   trzech  filii  Przychodni   oraz   Pracowni   Protetycznej   Przychodni  Nr 11           
w  Katowicach. 
Dla  wymienionych  komórek  organizacyjnych  jak  również    przychodni,  które  przejęły   
świadczenia    zdrowotne  pracodawcą  jest  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  
w  Katowicach. 
W myśl   art.  3  kodeksu  pracy  pracodawcą  jest  jednostka  organizacyjna,  chociażby   nie  
posiadała    osobowości  prawnej,  a także   osoba  fizyczna, jeśli   zatrudniają  one  pracowników. 
Z  definicji  pracodawcy  zawartej  w w/w  artykule  wynika,  że  jednostka  organizacyjna  może  
być  uznana za  pracodawcę  gdy   jednocześnie  spełnione  są  dwie  przesłanki: 
a)  posiada  odpowiadającą  pracodawcy   formę  organizacyjną obejmującą  substrat  osobowy               
i  techniczny  potrzebny  do  wykonywania   określonego  rodzaju  działalności   i  związanego              
z tym  procesu     pracy   oraz   
b)  ma  zdolność   zatrudniania   pracowników   i  dokonywania    czynności  prawnych  w   zakresie     
stosunków  pracy. 
SPZLA  spełnia  wymienione  wymagania,  gdyż  tylko  ten   zakład    posiada    zdolność  
zatrudniania    pracowników oraz   dokonywania   czynności prawnych  w zakresie  stosunku  
pracy. 
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Nie  mają   natomiast   tej  zdolności   jednostki  organizacyjne  wchodzące  w skład  SPZLA. 
Stanowisko  takie  zostało    wyrażone  także  w  wyroku  z dnia  19 kwietnia 1979r.  Sądu    
Najwyższego gdzie  zakłady  opieki  zdrowotnej    będące  samodzielną  jednostką  organizacyjną   
zespalającą określone  placówki  służby  zdrowia są   pracodawcami    w rozumieniu    art.  3  kp 
(OSNC 1979/10/205).   Nie  są   pracodawcami  jednostki  organizacyjne   wchodzące w skład  tych  
zakładów  opieki  zdrowotnej   chyba,   że    statut   przewiduje,  że   kierownicy  tych  jednostek   
mają   uprawnienia   do  zawierania,  rozwiązywania  lub  zmiany  stosunków   pracy. Takiej  
podstawy  prawnej  nie    zawiera  statut  SPZLA  w Katowicach. 
Zgodnie  z  art.  261  ustawy  z  23 maja 1991r.  o związkach   zawodowych  (Dz. U.                   
z  2001 r.  Nr  79,  poz.  854  z  późn.  zm.)  dotychczasowy  i  nowy   pracodawca  są    obowiązani   
do  poinformowania  na  piśmie    działających   przy  zakładzie  organizacji   związkowych                   
o    przejściu   zakładu     pracy   lub  jego   części  na  nowego   pracodawcę. 
Skoro  pracodawcą  likwidowanych      przychodni    jak  również   tych   które    przejmą  ich    
świadczenia    zgodnie  z  treścią  uchwały  Rady   Miasta    Katowice  z  12 lipca 2004r.   jest  
Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki   Zdrowotnej    nie  zachodzi  potrzeba    informowania        
organizacji  związkowych   o  zmianach    organizacyjnych  w SPZLA. 
Mając   na  uwadze  powyższe  uznać  należy,  że   nie   istnieje  także  podstawa  do  zastosowania     
sankcji   o  której    mowa   w art.  35  ust.  1  pkt 4   ustawy   o  związkach   zawodowych . 
W  świetle  powyższych  ustaleń   wezwanie   organizacji  związkowych   do  usunięcia   naruszenia      
przy   zarzucie,  iż  nastąpił  brak  konsultacji  ze  związkami  zawodowymi  w  przedmiocie         
objętym    uchwałą  jest   bezzasadne.   
Z   ostrożności  procesowej  należy  zaznaczyć,  że  ustawa  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  
gminnym  przewiduje  możliwość  zaskarżenia  do  sądu  administracyjnego  uchwał  podjętych  
przez  organy  gminy.  Art.  101  ust. 1 tej  ustawy  określa,  że  skargę  na  uchwałę  organu  gminy  
może  wnieść  każdy,  czyj  interes  prawny  lub  uprawnienie  zostały  naruszone  uchwałą.  
Uchwałę  organów  gminy  zaskarżyć  można  dopiero  po  bezskutecznym  wezwaniu  do  
usunięcia  naruszenia.  Uchwała  organów  gminy  dotycząca  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  
ma  charakter  procesowy,  a  nie  reguluje  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej    
podlegających  zaskarżeniu  na  podstawie  art.  101  ust. 1 ustawy. 
Uchwała  zatem  podjęta  po  wezwaniu  do  usunięcia  naruszenia  warunkuje  dopuszczalność  
skargi  na  uchwałę  podjętą  przez  organ,  w  tym  wypadku  na  uchwałę  Rady  Miasta  Katowice  
nr  XXVII/549/04  z  dnia  12 lipca 2004 r.  Skarżący  zaskarżyli  do  Wojewódzkiego  Sądu  
Administracyjnego   uchwałę  Rady  Miasta  Katowice  nr  XXX/618/04  z  27 września 2004 r.,  
która  to  uchwała  została  podjęta  przez  Radę  Miasta  po  wezwaniu  do  usunięcia  naruszenia  
uprawnień  i  wyraża  odmowę  usunięcia  naruszenia. 
Mając  powyższe  na  uwadze,  skargę  na  uchwałę  nr  XXX/618/04  z  27 września 2004 r. należy    
uznać  za  niedopuszczalną  i  orzec  o  jej  odrzuceniu  (postanowienie  Naczelnego  Sądu  
Administracyjnego  z  dnia  30.11.2000 r.  I  SA  794/00). 
Rada  Miasta  Katowice  biorąc  pod  uwagę   niniejsze  ustalenia     postanowiła    nie  uwzględnić     
wniesionej  skargi, a  w   odpowiedzi    na  skargę   wnieść  o  jej   nieuwzględnienie  przez  Sąd             
i  oddalenie,  albo  odrzucenie. 
 
 
 
 
 
 
 


	Rady   Miasta  Katowice

