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Uchwała nr  XXXII/649/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 2004r. 

 
 

Katowice. 
 
 
  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. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. , nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
     Rada Miasta Katowice 
      uchwala  
 
 
§1. Uznać za bezzasadną skargę

Katowice dotyczącą działań prowadzonych w sprawie prywatyzacji Przychodni 
Nr 4 w związku reorganizacją SP ZLA w Katowicach. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

  
  
     
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach przekazało do Rady 
Miasta Katowice skargę ącą rozpatrzenia wniosku w 
sprawie przejęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Nr 4 przez 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez pracowników. 
Jednocześ ł do Rady Miasta Katowice i Prezydenta 
Miasta Katowice szereg pism dotyczących działań prowadzonych w sprawie 
prywatyzacji Przychodni Nr 4 w związku z reorganizacją  SP ZLA w Katowicach. 
 W toku badania skargi stwierdzono co następuje: 

W 2003r. Prezydent Miasta Katowice podjął działania w celu zidentyfikowania 
zainteresowania pracowników reorganizacją Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Możliwości reorganizacyjne SP ZLA 
zostały omówione na spotkaniu Wiceprezydenta Miasta Katowice  
z kierownikami wszystkich Przychodni wchodzących w skład  SP ZLA i przełożonymi 
pielęgniarek, którzy powiadomili o sprawie pozostałych pracowników. W maju 2003r. 
wystąpiono do pracowników o złożenie „Wniosków o najem lokalu / obiektu 
użytkowego oraz dzierżawę majątku ruchomego podmiotom niepublicznym 
utworzonym przez pracowników SP ZLA w Katowicach” celem przejęcia udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją dużego zainteresowania sprawą i 
pracowniczej inicjatywy jest uchwała Nr XII/181/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 14 
lipca 2003r. w sprawie zmian w organizacji działalności niektórych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uchwałą tą Prezydent Miasta Katowice 
został zobowiązany do wyłonienia podmiotów, które po likwidacji Przychodni 
zapewnią dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych co najmniej w 
dotychczasowym zakresie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i 
jakości. 
 Po podjęciu ww. uchwały w dniu 22.07.2003r. odbyło się spotkanie  
z kierownikami Przychodni oraz pracownikami zainteresowanymi udziałem  
w prywatyzacji świadczeń. Osoby zainteresowane otrzymały od Dyrektora SPZLA 
pismo wraz z wzorem wniosku do wypełnienia. Termin złożenia wniosków określono 
na dzień 15.08.2003r. 

Wzór wniosku sondażowego składanego przez pracowników SP ZLA w 
maju 2003r. różnił się od wzoru wniosku, który należało złożyć do dnia 15.08.2003r.  
Różnica  pomiędzy wzorami wniosków polegała m. in.  na tym, że we wnioskach 
majowych pracownicy zainteresowani przejściem do pracy w Niepublicznych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej składali własnoręczne podpisy. Służyło to rozpoznaniu 
zainteresowania pracowników reorganizacją SP ZLA. Natomiast we wnioskach z 
sierpnia rubryki „własnoręczny podpis” nie zamieszczono. Wnioskodawca lub grupa 
inicjatywna wpisywali jedynie personalia osób, które zamierzają zatrudnić na czas 
nieokreślony, stanowiska tych osób i grupę zawodową. 
  Wniosek sierpniowy, w któr ępuje w 
imieniu spółki partnerskiej lekarzy został wypełniony na właściwym formularzu. 
Natomiast indywidualny wniosek jako przyszł
wypełnił na wzorze z maja lecz mimo to został on poddany procedurze opiniowania.     

W dniach 8-11.09.2003r. złożone wnioski zostały zaopiniowane przez „Zespół 
rozpatrujący wnioski i oferty oraz opiniujący zamiar powierzenia nzoz-om udzielania 
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świadczeń zdrowotnych”. W skład Zespołu wchodzili Radni Rady Miasta Katowice, 
przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice i przedstawiciele związków zawodowych. 
 Z Przychodni Nr 4 – gdzie pr łynęły trzy wnioski.  

łożył dwa wnioski: jeden w imieniu własnym ( przyszły nzoz 
„Gaja” ) i drugi w imieniu spółki partnerskiej lekarzy. 

Podstawowe i decydujące kryteria opiniowania złożonych przez pracowników 
SP ZLA wniosków związane były z czynnikami o charakterze społecznym, tj. 
przejęcie możliwie najszerszego kompleksowego zakresu świadczeń zdrowotnych 
udzielanych obecnie przez Przychodnię w celu zapewnienia mieszkańcom miasta 
nieograniczonego dostępu do usług medycznych oraz przejęcie jak największej 
liczby pracowników zatrudnionych w SP ZLA i pracujących w Przychodni. 
Odniesienie do takich, a nie innych kryteriów dotyczyło w procesie opiniowania 
wszystkich wnioskodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki. 
Ten zakres świadczeń zdrowotnych nie był rozdzielany, jak również nie 
wyodrębniano żadnych pojedynczych poradni, które miałyby funkcjonować osobno. 
Jedynie wnioski o przejęcie świadczeń stomatologicznych rozpatrywane były  
z uwzględnieniem możliwości prowadzenia odrębnej działalności ze względu na 
specyfikę usług i osobny kontrakt z NFZ. 

Indywidualny wniosek nzoz „Gaja” został przez Zespół zaopiniowany 
negatywnie. O negatywnym zaopiniowaniu złoż  
wniosku przesądziły przede wszystkim sprawy pracownicze. Złożony wniosek nie 
zawierał uporządkowanej i przejrzystej listy osób, które miałby zatrudnić przyszły 
nzoz „Gaja”. Po analizie materiału polegającej na ustaleniu faktycznej ilości osób 
wnioskowanych do zatrudnienia ustalono, ż ć 
18 osób, tj. mniej, niż wnioskodawca, który deklaruje również przejęcie całości 
dotychczas udzielnych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych i zatrudnienie 25 
osób ( ten wniosek pracowniczy zaopiniowano pozytywnie) . Ponieważ na ten sam 
zakres działalności cesja kontraktu może być dokonana jedynie w takiej wielkości, 
jaka wynika z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, możliwe było 
pozytywne zaopiniowanie wyłącznie jednej oferty na przejęcie udzielania świadczeń 
Przychodni Nr 4. 

Z podobnych powodów jak wyżej przedstawione, nie uzyskał pozytywnej 
ępuje jako jeden  

z wnioskodawców w imieniu spółki partnerskiej lekarzy. 
Dalszy tryb opiniowania wniosków polegał na zajęciu stanowiska przez 

Naczelnika Wydziału Zdrowia i Kształtowania Środowiska i Wiceprezydenta Miasta 
Katowice odnośnie wyłonienia tych oferentów, którym można byłoby przekazać 
udzielanie świadczeń. Materiałem uzupełniającym przy opiniowaniu były również 
złożone przez wnioskodawców projekty planów finansowo-rzeczowych. Po 
przedłożeniu Prezydentowi Miasta Katowice materiałów dotyczących reorganizacji 
SP ZLA i ich ocenie, Wiceprezydent Miasta Katowice została upoważniona przez 
Prezydenta do powiadomienia wnioskodawców o ocenie złożonych wniosków i 
prowadzenia rozmów na temat dalszego procesu reorganizacji. 

Pismem z dn. 28.04.2004r. znak ZKŚ
został powiadomiony że złożony przez niego wniosek został zaopiniowany 
negatywnie. Ponadto odrębnym pismem powiadomiono o negatywnym 
zaopiniowaniu wniosku złożonego w imieniu spółki partnerskiej lekarzy. 
  Jednocześnie, na kierowane do Urzę
otrzymywał odpowiedzi od Wiceprezydenta Miasta Katowice. 



Zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ochrona zdrowia 
należy do zadań własnych gminy, a w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami) 
tworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
następuje w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. 
Oznacza to, że chcąc powierzyć danemu podmiotowi (np. nzoz-owi) do realizacji 
zadania z zakresu ochrony zdrowia należy ocenić możliwości realizacji tych zadań 
przez ten podmiot, co nie oznacza akceptowania każdego złożonego wniosku. 
Stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  uchwała o 
reorganizacji SP ZLA winna określić termin zakończenia działalności publicznego 
zakładu  nie krótszy niż 3 miesiące od daty jej podjęcia. Dlatego też SP ZLA 
przygotuje całościową ofertę dla Narodowego Funduszu Zdrowia związaną z 
kontraktowaniem świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na rok 
2005. Po zakończeniu działalności SP ZLA i przejęciu świadczeń przez nzoz-y 
nastąpi cesja kontraktu na ich rzecz.     
  Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska po szczegółowym zbadaniu 
skargi, wnioskuje o uznanie jej za bezzasadną. 
  Rada Miasta Katowice nie stwierdza uchybień ze strony Prezydenta 
Miasta Katowice w prowadzonym postępowaniu. Uznaje, że przeprowadzony został 
wielostopniowy proces opiniowania wszystkich złożonych przez pracowników 
wniosków o przejęcie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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