
UCHWAŁA NR LX/1230/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 21 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji uchwały w sprawie zmiany 

w organizacji niektórych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z realizacji uchwały nr XII/181/03 Rady Miejskiej Katowice

z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany w organizacji niektórych samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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SPRAWOZDANIE




Załącznik do uchwały nr LX/1230/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010r.


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z realizacji uchwały nr XII/181/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 14 lipca 2003 r.


w sprawie zmian w organizacji działalności niektórych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz realizacji „Programu Restrukturyzacji Samodzielnych  


Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest
Rada Miasta Katowice”.


Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”
w Katowicach.


Samodzielny  Publiczny  Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  w  Katowicach  został 
utworzony na mocy uchwały Nr III/12/98 Rady Miejskiej  Katowic z dnia 23 listopada 1998 r.
w  sprawie  przekształcenia  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  –  Zakładu  Lecznictwa 
Ambulatoryjnego  w  Katowicach  w  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej
pn. „Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach”. 
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Lecznictwa  Ambulatoryjnego  „Moja  Przychodnia”
w Katowicach obecnie posiada w swych strukturach 3 Przychodnie, w których działają poradnie 
podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej,  udzielające  świadczeń  w  zakresie  różnych 
specjalności medycznych. 


To  Zakład  o  szerokim zakresie  specjalistyki  ambulatoryjnej,  podpartej  dobrze  rozwiniętą  bazą 
diagnostyczną.
Zakład  posiada  przychodnie  lekarskie  dostępne  dla  mieszkańców  i  gwarantuje  swoim 
podopiecznym kompleksowe usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej, tj.:


• podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, 
• specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
• opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania,
• stomatologii i protetyki,
• rehabilitacji medycznej,
• diagnostyki (w tym laboratoryjnej),
• zabiegów chirurgicznych krótkoterminowych dla dorosłych i dzieci, 
• transportu sanitarnego.


Z  analizy  struktury  wiekowej  pacjentów,  którzy  złożyli  deklaracje  do  SPZLA,  wynika,  iż 
najwyższy odsetek pacjentów leczących  się w SPZLA stanowią mieszkańcy pomiędzy 20 a  65 
rokiem życia. Również wysoki jest odsetek dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia zadeklarowanych 
w poradniach  podstawowej  opieki  zdrowotnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”.


Na  przestrzeni  ostatniego  okresu  Zakład  dopasowując  się  do  zmieniających  warunków 
otoczenia i chcąc zoptymalizować koszty swojej działalności dokonał restrukturyzacji polegającej 
na przekazaniu  części  udzielanych  świadczeń zdrowotnych,  szczególnie  z  zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej.


W  ramach  programu  restrukturyzacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach „MOJA PRZYCHODNIA” podjęte zostały następujące działania:


I. W ramach I etapu,  tj.  prywatyzacji  pracowniczej  ze struktur SPZLA wyłączono następujące
      przychodnie:


•   Przychodnia Nr 2 przy ul. Granicznej 45 – oddzielnie stomatologia,


•   Przychodnia Nr 6 przy ul. Bogucickiej 18a,







•   Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci przy ul. Wyszyńskiego 4,


•   Przychodnia Nr 10 przy ul. Kotlarza 6 – Poradnia Stomatologiczna,


•   Przychodnia  Nr 7 przy ul. Piotrowickiej 68 - Poradnia Stomatologiczna,


•   Przychodnia Nr 17 filia przy ul. Gościnnej 6 (likwidacja działalności w budynku przy
ul. Mysłowickiej 13 oraz ul. Miłej 4),


których  działalność  medyczną  przejęły  i  kontynuują   niepubliczne  zakłady  opieki  
zdrowotnej.


II. W ramach II etapu, tj. prywatyzacji w ramach oferty publicznej ze struktur SPZLA wyłączono
      następujące przychodnie:


•   Przychodnia Nr 7 przy ul. Piotrowickiej 68 – bez stomatologii,


•   Przychodnia Nr 8 przy ul. Fredry 22,


•   Przychodnia Nr 14 przy ul. Wiosny Ludów 24,


których  działalność  medyczną  przejęły  i  kontynuują  niepubliczne  zakłady  opieki 
zdrowotnej.


III. W  ramach  III  etapu  dokonano  wyceny  nieruchomości,   nakładów  i  wyposażenia
         poszczególnych Przychodni zakwalifikowanych do tego etapu i w trybie procedury publicznej
      wyłoniono nabywców. W wyniku tych działań wyłączono ze struktur SP ZLA następujące
          jednostki organizacyjne: 


1) Zlokalizowane w obiektach znajdujących się w zasobach miasta Katowice:


•          Przychodnia Nr 4 przy ul. Bocheńskiego 38a,


•          Przychodnia Nr 5 przy ul. Zawiszy Czarnego 7a,


•          Przychodnia Nr 15 przy ul. Le Ronda 16,


•          Przychodnia Nr 19 przy  ul. Uniczowskiej 6,


•          Przychodnia Nr 10 przy  ul. Kotlarza 6,


•          Przychodnia Nr 16 przy  ul.  Szopienickiej  59 -wcześniej 10,  (wyłonienie podmiotu
w  trybie  oferty  publicznej,  tj.  pisemnego  przetargu  nieograniczonego  na  przejęcie  świadczeń 
Przychodni Nr 16 SP ZLA oraz Zakładu Opieki Długoterminowej, przejęcie personelu i sprzedaż 
sprzętu  i  wyposażenia  Przychodni,  sprzedaż  budynku  w  którym  prowadzona  jest  działalność 
Przychodni oraz ZOD). 


2) Zlokalizowane w obiektach nie będących własnością Miasta:
•         Przychodnia  Nr  20  przy  ul.  Boya-Żeleńskiego  77  (wyłonienie  podmiotu  w  trybie 


publicznym, przejęcie personelu i zwrot nakładów inwestycyjnych przez ten podmiot, 
sprzedaż wyposażenia, bez udostępnienia lokalizacji). 


•         Przychodnia  Nr  12  –  przejęcie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  pozostałe 
jednostki  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Lecznictwa  Ambulatoryjnego
 w Katowicach „Moja Przychodnia”.


W  dniu  9  lutego  2007  r.  zostały  podjęte  zarządzenia  wykonawcze  Prezydenta  Miasta
Katowice  Nr  91/2007,  Nr  92/2007  oraz  Nr  93/2007  do uchwał  dot.  Przychodni  Nr  12,
Nr 15 oraz Nr 19.







3)  Natomiast  na  mocy  uchwały Nr  XXXIV/723/08  z  dnia  19  grudnia  2008  r.  podjęto
   czynności   likwidacyjne  Przychodni  Nr 10 w celu  przekazania  świadczeń  Śląskiemu
     Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o. o. 
W dniu 30.04.2007 r. zakończone zostały czynności likwidacyjne Przychodni Nr 15 przy


ul.  Le Ronda 16 oraz   Przychodni  Nr 19 przy  ul.  Uniczowskiej  6,  na bazie  których  powstały 
niepubliczne  zakłady  opieki  zdrowotnej,  które  przejęły  i  kontynuują  udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych. Zakończono czynności likwidacyjne Przychodni Nr 12 przy ul. Ligockiej 5 oraz jej 
filii  przy ul. Parkowej 1, których świadczenia przejęły i kontynuują inne Przychodnie działające
w  strukturach  SP  ZLA.  Czynności  likwidacyjne  odnośnie  Przychodni  Nr  5  przy  ul.  Zawiszy 
Czarnego 7A zostały zakończone w dniu 31.05.2007 r., a świadczenia są przejęte i kontynuowane 
przez NZOZ Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski „EPIONE” Spółka  Jawna. 


W dniu 01.04.2009 r.,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Śląskie 
Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.  o.  przejął  udzielanie  świadczeń zdrowotnych na rzecz osób 
objętych ubezpieczeniem w zakresie dotychczas realizowanym przez Przychodnię Nr 10 SP ZLA.


W dniu 01.04.2010 r., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Katarzyna 
Wrześniewska,  Narcyz  Wrześniewski  „EPIONE”  Spółka   Jawna  przejął  udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych na rzecz osób objętych ubezpieczeniem w zakresie dotychczas realizowanym przez 
Przychodnię Nr 16 SP ZLA.


Przychodnia:
➢ Nr  15  –  sprzedaż  nieruchomości  i  majątku  likwidowanej  Przychodni  na  rzecz 


Niepublicznego Zakład Opieki Zdrowotnej  „PULS-MED” Sp. z o.o. z siedzibą:  Plac 
Sejmu  Śląskiego  2;  40-032  Katowice  (podmiotu  wyłonionego  w  ramach  przetargu 
nieograniczonym)  oraz  kontynuacja  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  ten 
podmiot, 


➢ Nr  19  -  sprzedaż  nieruchomości  i  majątku  likwidowanej  Przychodni  na  rzecz 
Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  VITA  LONGA  Sp.  z  o.o.   z  siedzibą
w  Katowicach  (podmiotu  wyłonionego  w  ramach  przetargu  nieograniczonym)  oraz 
kontynuacja udzielania świadczeń zdrowotnych przez ten podmiot,


➢ Nr  4  -  sprzedaż  nieruchomości  i  majątku  likwidowanej  Przychodni  na  rzecz 
Przedsiębiorstwa  Informatycznego  „KAMSOFT”  z  siedzibą  przy  ul.  1-go  Maja  133
w  Katowicach  (podmiotu  wyłonionego  w  ramach  przetargu  nieograniczonym)  oraz 
kontynuacja udzielania świadczeń zdrowotnych przez ten podmiot, przejęcie świadczeń 
nastąpiło  dnia 01.07.2007 r.


➢ Nr  10  -   sprzedaż  nieruchomości  i  majątku  likwidowanej  Przychodni  na  rzecz 
Niepublicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  utworzonego  przez  Śląskiemu  Centrum 
Zdrowia  Kobiety  Sp.  z  o.  o.  (podmiotu  wyłonionego  w  ramach  przetargu 
nieograniczonym)  oraz  kontynuacja  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  ten 
podmiot,


➢ Nr 16 -  sprzedaż majątku likwidowanej Przychodni na rzecz  Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski 
„EPIONE”  Spółka   Jawna  (podmiotu  wyłonionego  w  ramach  przetargu 
nieograniczonym)  oraz  kontynuacja  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  ten 
podmiot.







Dokonano przeniesienia prawa własności nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego 7A na rzecz 
NZOZ  Katarzyna  Wrześniewska,  Narcyz  Wrześniewski  „EPIONE”  Spółka   Jawna,
a  nieruchomości  przy  ul.  Le  Ronda  16  na  rzecz  Niepublicznego  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
„PULS-MED” Sp. z o.o.  oraz przy ul. Uniczowskiej 6 na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  VITA LONGA Sp.  z o.o.,  a  przy ul.  Kotlarza  6 na rzecz  Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej utworzonego przez Śląskiemu Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o. o.


W związku z koniecznością dokonania czynności księgowo – rachunkowych wynikających 
z faktu zbycia nieruchomości,  w obrębie których działały Przychodnie SPZLA objęte procesem 
restrukturyzacji, podjęto uchwałę Nr IX/169/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  organizacji  działalności  niektórych  samodzielnych 
publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej.  Konsekwencją  powyższego  było  podjęcie  przez 
Prezydenta Miasta Katowice zarządzeń wykonawczych do ww. uchwały. 
IV. W ramach IV etapu restrukturyzacji (zbycie nieruchomości oraz majątku ruchomego na rzecz 
podmiotów kontynuujących udzielanie świadczeń zdrowotnych).


● W okresie od 15 grudnia 2006 r. do 5 stycznia 2007 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Katowice  zamieszczone  było  obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Katowice  w  sprawie 
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Katowice, w których działają byłe Przychodnie SP ZLA:
• była Przychodnia Nr 2 w Katowicach, przy ul. Granicznej 45;
• była Przychodnia Nr 6 w Katowicach, przy ul. Bogucickiej 18a;
• była Przychodnia Nr 7 w Katowicach, przy ul. Piotrowickiej 68;
• była Przychodnia Nr 8 w Katowicach, przy ul. Fredry 22;
• była Przychodnia Nr 11 w Katowicach, przy ul. Witosa 21;
• była Przychodnia Nr 17 w Katowicach, przy ul. Gościnna 6; 
• była Przychodnia Nr 22 w Katowicach, przy ul. Wyszyńskiego 4.


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice (karty informacyjne spraw Nr: 6/449/2006
z dnia 13 stycznia 2006 r. oraz 5/4/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r.) ww. nieruchomości zostały 
zbyte  w  ramach  przetargu  ograniczonego  kierowanego  do  podmiotów,  które  brały  udział
w  dotychczasowym  procesie  reorganizacji  SP  ZLA  w  Katowicach  „Moja  Przychodnia”  i/lub 
prowadzą,  na  terenie  nieruchomości  będących  przedmiotem  sprzedaży,  działalność  związaną
z ochroną zdrowia.
Ogłoszenie  o ww.  przetargu zostało  opublikowane w „Rzeczypospolitej”  w dniu  16.01.2007 r. 
Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  przetargu  upłynął  w  dniu  09.02.2007  r.
Po  kwalifikacji  złożonych  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu,  Komisja 
zadecydowała o  dopuszczeniu do składania pisemnych ofert wszystkie podmioty,  które złożyły 
stosowny  wniosek.  Termin  składania  pisemnych  ofert  upłynął  19.03.2007  r.  Na  wszystkie 
Przychodnie  zakwalifikowane  do  IV  etapu  restrukturyzacji  wpłynęły  oferty.  Komisja  dokonała 
oceny ofert  i  sporządziła  listę  rekomendacyjną  przedłożoną Prezydentowi  Miasta  Katowice.  Po 
akceptacji  przygotowany został  projekt stosownego zarządzenia Nr 232/2007 Prezydenta Miasta 
Katowice, które po zaopiniowaniu zostało podjęte w dniu 16.05.2007 r. 
W ramach realizacji  zarządzenia  Nr 232/2007 dokonano przeniesienia  własności  nieruchomości 
przy ul. Piotrowickiej 68, przy ul. Granicznej 45,  przy ul. Bogucickiej 18a, przy ul. Fredry 22,
przy ul. Witosa 21, przy ul. Gościnna 6 oraz przy ul. Wyszyńskiego 4.







Ponadto,  SP  ZLA  zakończyło  postępowanie  restrukturyzacyjne  na  podstawie  przepisów 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej  i  restrukturyzacji  publicznych zakładów  
opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 78, poz. 684).  


Majątek po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach.


W  dniu  10.12.2007  r.  uzyskano  decyzję  w  sprawie  podziału  nieruchomości  po 
zlikwidowanym  Szpitalu  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Katowicach.  W  związku  z  powyższym 
ogłoszono przetarg ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, prawa 
własności budynków posadowionych na tym gruncie oraz rzeczowego majątku trwałego w części 
przeznaczonej do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu laryngologii. W dniu 23.09.2008 r. 
opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita ogłoszenie o przetargu na:


1. oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  na  okres  99  lat  nieruchomości  gruntowej  położonej
w  Katowicach  przy  ul.  Szopienickiej  10,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  gruntu
nr 1940/86 o powierzchni 9.495,00 m2 ,


2. sprzedaż prawa własności budynków posadowionych na gruncie opisanym w pkt. 1,
w  części  przeznaczonej  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  laryngologii,  którego 
warunkiem  było  zapewnienie  udzielania  w  obrębie  nabytego  przedmiotu  sprzedaży  świadczeń 
zdrowotnych  o  specjalności  laryngologia,  co  najmniej  w  takim  zakresie  w  jakim były  w  nim 
udzielane, przede wszystkim na rzecz osób objętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o umowy
o udzielanie świadczeń zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powyższe warunki stanowiły 
gwarancję  kontynuacji  świadczeń  przy  jednoczesnej  możliwości  dostosowywania  pomieszczeń
i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej do wymogów sanitarnych. Termin składania ofert do udziału 
w przetargu upłynął w dniu 24.11.2008 r.
Po  rozpatrzeniu  złożonych  ofert  na  posiedzeniu  w  dniu  27.10.2008  r.  Komisja  Przetargowa 
rozpatrująca oferty w celu wyłonienia podmiotu/ów, które zakupią nieruchomości zabudowane po 
zlikwidowanym Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Szopienickiej 10 w Katowicach oraz 
przejmą  i  będą  kontynuować  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  opieki 
długoterminowej,  podstawowej  opieki  zdrowotnej  i  świadczeń  z  zakresu  laryngologii, 
zakwalifikowała do udziału w ww. przetargu następujące podmioty:


Lp.
Podmiot zakwalifikowany Nieruchomość której dotyczy 


wniosek o dopuszczenie do 
przetargu


Uwagi
Nazwa Adres/Siedziba


1 Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o. o.
ul. Podleśna 61;
01-673 Warszawa


ul. Szopienicka 10; 40-432 Katowice 
(działka gruntu nr 1940/86 oraz 
budynki posadowione na tym gruncie)


KRS  nr  0000035148, 
NIP  118  14  95  039, 
regon 016209390.


2 „Laryngologia-Janów” Sp. z o. o. ul. Szopienicka 10;
40-432 Katowice


ul. Szopienicka 10; 40-432 Katowice 
(działka gruntu nr 1940/86 oraz 
budynki posadowione na tym gruncie)


KRS  nr  0000102332, 
NIP  954  24  01  823, 
regon 277695480.


3 Klinika 2000 K. Mróz Spółka Jawna ul. Żelazna 1
40-851 Katowice


ul. Szopienicka 10; 40-432 Katowice 
(działka gruntu nr 1940/86 oraz 
budynki posadowione na tym gruncie)


NIP  634  22  65  354, 
regon 273880280.


Termin składania ofert upłynął 24 listopada 2008 r. o godz. 1200. 







Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 25.11.2008 r. dokonała otwarcia i oceny złożonych 
ofert.  Wpłynęły  dwie  oferty,  spośród  których  Komisja  na  posiedzeniu  w  dniu  26.11.2008  r. 
dokonała  wyboru  oferty  Centrum  Medycznego  MAVIT  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Warszawie
i  powiadomiła  o  tym  wyborze  oferentów. Przy  zachowaniu  obowiązujących  terminów 
odwoławczych w dniu 12.12.2008 r. została podpisana umowa przenosząca własność budynków
i majątku ruchomego oraz ustanawiającą użytkowanie wieczyste na przedmiotowej nieruchomości 
jak  również  zobowiązującą  nabywcę  do  udzielania  w  obrębie  nabytego  przedmiotu  sprzedaży 
świadczeń zdrowotnych o specjalności laryngologia, co najmniej w takim zakresie w jakim były
w  nim  udzielane,  przede  wszystkim  na  rzecz  osób  objętych  przepisami  ustawy  z  dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Przekazanie przedmiotowej nieruchomości oraz majątku ruchomego nastąpiło w dniu 29.05.2009 r., 
gdyż tego dnia budynek oraz majątek ruchomy został oddany przez dotychczasowego dzierżawcę.


Po dokonaniu określonych przepisami i zawartych w warunkach przetargowych dostosowań 
pomieszczeń  i  urządzeń  do  obowiązujących  wymogów,  NZOZ  Centrum  Medyczne  MAVIT 
rozpoczęło udzielanie świadczeń z zakresu laryngologii i chirurgii szczękowej.


Ponadto, zgodnie z decyzją w sprawie podziału nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Katowicach oraz zapisami zawartymi w uchwale nr XL/816/05 z dnia  
25  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  likwidacji  Szpitala  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Katowicach,  
działającego  jako  samodzielny  publiczny  zakład  opieki  zdrowotnej zmienionej uchwałą
nr  XLVII/985/05  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  10  października  2005  r.  w dniu  23.09.2008 r. 
opublikowano w dzienniku Rzeczpospolita ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  wyłonienie 
podmiotu,  który  zakupi  nieruchomości  zabudowane  po  zlikwidowanym  Szpitalu  im.  Jędrzeja 
Śniadeckiego, przy ul. Szopienickiej 10  w Katowicach, z przeznaczeniem na działalność medyczną 
i okołomedyczną. Termin składania ofert upłynął 24 listopada 2008 r. o godz. 1200.  


Wpłynęła jedna oferta na kompleks przy ul. Gospodarczej 2, stanowiący budynki zaplecza byłego 
Szpitala, tj. warsztatów i bazy transportowej.
Komisja  Przetargowa na posiedzeniu  w dniu 25.11.2008 r.  dokonała otwarcia,  oceny i  wyboru 
oferty Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i powiadomiła o tym 
wyborze oferenta. Przy zachowaniu obowiązujących terminów odwoławczych w dniu 12.12.2008 r. 
została  podpisana  umowa  przenosząca  własność  budynków  i  majątku  ruchomego  oraz 
ustanawiającą użytkowanie wieczyste na przedmiotowej nieruchomości jak również zobowiązującą 
nabywcę  do  podjęcia  w  obrębie  nabytego  przedmiotu  sprzedaży  działalności  medycznej  lub 
okołomedycznej. 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Długoterminowej w Katowicach.
 W związku z postanowieniami zawartymi w „Programie Restrukturyzacji samodzielnych  


publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej,  dla  których  organem  tworzącym  jest  Rada  Miasta  
Katowice” w części dotyczącej zlikwidowanego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego, uchwale Rady 
Miasta  Katowice  nr  XL/816/05  z  dnia  25  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  likwidacji  Szpitala
im. Jędrzeja Śniadeckiego,  działającego jako samodzielny publiczny zakład opieki  zdrowotnej  
oraz  uchwale nr XII/181/03 Rady Miejskiej  Katowic z dnia 14 lipca 2003 r.  w sprawie zmian  
w organizacji  działalności  niektórych  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej
z późniejszymi zmianami  przygotowywana została procedura zbycia pozostałej części majątku po 
zlikwidowanym  Szpitalu  im.  J.  Śniadeckiego  w  Katowicach  w zakresie  świadczeń  Przychodni
Nr 16 Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja 
Przychodnia” oraz Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej w Katowicach, 
mieszczących  się  przy ul. Szopienickiej  w Katowicach  oraz  sprzedaż  zorganizowanego zespołu 
składników  majątku  ruchomego  i  nieruchomości  ww.  Przychodni  i  ZOD  przeznaczonych  do 
prowadzenia  działalności  w zakresie  świadczeń  zdrowotnych realizowanych  dotychczas  przez
ww. Zakład i Przychodnię Nr 16.







Po dokonaniu aktualizacji wyceny majątku pozostałego po zlikwidowanym Szpitalu przygotowano 
oraz  przeprowadzono nową  procedurę  przetargową  dot.  przekształcenia  Zakładu  Opieki 
Długoterminowej oraz Przychodni Nr 16 SP ZLA (znajdującej się w budynku byłego Szpitala przy 
ul. Szopienickiej) oraz zagospodarowania pozostałej części majątku na działalność medyczną lub 
okołomedyczną. 
W dniu 07.07.2009 r. ogłoszony został II pisemny przetarg nieograniczony na:


1. wyłonienie zakładu opieki  zdrowotnej  lub podmiotu,  który utworzy i  zarejestruje zakład 
opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w celu zapewnienia dalszego, 
nieprzerwanego  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  realizowanych  obecnie
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej w Katowicach (zwanym 
dalej ZOD), mieszczących się przy ul. Szopienickiej w Katowicach, stanowiącym przedmiot 
niniejszego  przetargu.  Kontynuacja  realizacji  świadczeń  zdrowotnych  ZOD  musiała 
nastąpić  bez  ograniczenia  ich  dostępności,  warunków  udzielania  i  jakości,  co  najmniej
w takim zakresie w jakim były one realizowane i bez zmiany miejsca ich udzielania.


2. sprzedaż  na  rzecz  wyłonionego  podmiotu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  zorganizowanego 
zespołu  składników  majątku  ruchomego  i  nieruchomości  ZOD  przeznaczonych  do 
prowadzenia  działalności  w  zakresie  świadczeń  zdrowotnych  z uwzględnieniem 
poszczególnych  specjalności,  pod  warunkiem  zapewnienia  kontynuacji  udzielania  przez 
oferenta świadczeń zdrowotnych,  co najmniej  w takim zakresie,  w jakim były udzielane 
przez ZOD, prowadzenia działalności przede wszystkim na rzecz osób objętych przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze 
środków  publicznych  (Dz.  U.  Nr  210,  poz.  2135),  w  oparciu  o  umowy  o  udzielanie 
świadczeń zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Termin  składania  ofert  dot.  ww. przetargu upłynął  w dniu 07.09.2009 r.  Powołana  stosownym 
Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Katowice  Komisja  Przetargowa  -  po  dokonaniu  analizy  – 
przedłożyła  Prezydentowi Miasta Katowice protokół ze swoich prac w którym dokonała wyboru 
oferenta, którym zostało „EPIONE” Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski Spółka Jawna
z siedzibą przy ul. Piotrowickiej 68 w Katowicach. 
Na  sesji  w dniu  30.11.2009  r.  Rada  Miasta  Katowice  podjęła  uchwałę  w  sprawie  likwidacji 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Długoterminowej  w  Katowicach,  która  wskazała 
termin rozpoczęcia likwidacji od 1 stycznia 2010 r. Po podjęciu przez Prezydenta Miasta Katowice 
zarządzenia wykonawczego do ww. uchwały w dniu 01.01.2010 r. rozpoczął się proces likwidacji 
Zakładu.  Zgodnie  z  terminami  wskazanymi  w ww.  uchwale  i  zarządzeniu  przejęcie  świadczeń 
zdrowotnych udzielanych dotychczas przez SP ZOD nastąpiło w dniu 01.04.2010 r., a wyłoniony
w  drodze  przetargu  podmiot  udziela  świadczeń  zdrowotnych  na  rzecz  osób  objętych 
ubezpieczeniem, co najmniej w takim  zakresie w jakim były udzielane w Zakładzie. 
Po  zakończeniu czynności likwidacyjnych, których termin ustalono na 30.06.2010 r. Likwidator 
przedłoży  Prezydentowi  Miasta  Katowice  sprawozdanie  z  likwidacji  Zakładu  Opieki 
Długoterminowej.


       Z uwagi na brak ofert w II pisemnym przetargu nieograniczony zostały ogłoszone rokowania 
po II pisemnym przetargu nieograniczony na wyłonienie podmiotu, który zakupi nieruchomości 
zabudowane  po  zlikwidowanym  Szpitalu  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego,  przy  ul.  Szopienickiej
w  Katowicach,  z  przeznaczeniem  na  działalność  medyczną  lub  okołomedyczną.  Przedmiotem 
rokowań było: 


I. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej 
składającej  się  z  działki  gruntu  położonej  w  Katowicach  przy  ul.  Szopienickiej, 
oznaczonej geodezyjnie nr 1938/86 o powierzchni  3.149 m2,  objętej księgą wieczystą
nr KA1K/00063925/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód,







II. Sprzedaż  prawa  własności  budynków  i  budowli  związanych  z  użytkowaniem 
przedmiotowych budynków,  posadowionych na tym gruncie.


Termin składania ofert upłynął w dniu 25.01.2010 r. Wpłynęła 1 oferta. 
Komisja  na  posiedzeniach  w dniach  25 i  26.01.2010 r.  przeprowadziła  rokowania  z  oferentem
i  dokonała  rozstrzygnięcia  oraz  przedłożyła  informację  w  tym  zakresie  Prezydentowi  Miasta 
Katowice.  Strony uzgodniły wszystkie   warunki konieczne do zawarcia  umowy zaproponowane 
przez  Katarzyna Wrześniewska, Narcyz Wrześniewski  „EPIONE” Spółka Jawna  z siedzibą przy
ul. Piotrowickiej 68 w Katowicach, która jako jedyna przystąpiła do rokowań.


W dniu 04.03.2010 r.  zostały zawarte  akty notarialne ustanawiające prawo użytkowania 
wieczystego gruntu oraz przenoszące własność budynków po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu
im.  J.  Śniadeckiego  w  Katowicach  w  celu  kontynuacji  działalności  medycznej  ZOD  oraz 
Przychodni Nr 16 jak również rozszerzenie jej  o inne działalności medyczne lub okołomedyczne,
z terminem wydania na dzień przejęcia świadczeń medycznych, tj. na dzień 01.04.2010 r.






