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ZARZĄDZENIE NR 3949/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 2012-12-28

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 
Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana 
Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 
2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana 
Żeromskiego SPZOZ w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały Nr XLVIII/622/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. 
w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ 
w Krakowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szpital może wykonywać działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, zgodnie 
z art. 13 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, w zakresie:

1) działalności szkoleniowej,
2) wykonywania badań i ekspertyz naukowych,
3) działalności usługowej,
4) działalności handlowej,
5) najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia nieruchomych i ruchomych 

aktywów trwałych Szpitala.”

2)  w § 3 dodaje się nowy ustęp 4 w brzmieniu:

   „4. Działalność, o której mowa w § 3 ust. 3 może być wykonywana w komórkach 
organizacyjnych funkcjonujących w pionach: Dyrektora Szpitala, Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa i Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Admnistracyjnych.”

3) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące piony:
1) pion Dyrektora Szpitala;
2) pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
3) pion Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa;
4) pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Admnistracyjnych;
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5) pion Głównego księgowego.”
b) skreśla się ustępy 4, 5 i 6.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.



Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały: Nr XLVIII/622/12 w 
sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w 
Krakowie, Nr XLVIII/621/12 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu 
Specjalistycznemu im. G. Narutowicza w Krakowie oraz Nr XLVIII/620/12 w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie, zgodnie z art. 42 ust. 4 
ustawy 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 

Mając na uwadze art. 42 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), statut powinien wskazywać organy i ogólną 
strukturę organizacyjną podmiotu do poziomu przedsiębiorstwa, natomiast strukturę 
organizacyjną szpitala (przedsiębiorstwa) powinien ustalać regulamin organizacyjny. 
Organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych podmiotów 
leczniczych oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym 
i administracyjno-gospodarczym, przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a 
także warunki współdziałania tych podmiotów z innymi podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą, określają regulaminy organizacyjne tych podmiotów ustalane przez 
kierownika podmiotu leczniczego (art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przyjęte rozwiązania wynikają 
z ustawowego odróżnienia podmiotów leczniczych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o 
działalności leczniczej, od ich przedsiębiorstwa (szpitala) – zdefiniowanego w art. 1 pkt 9. 
Ponadto ustawodawca wyraźnie ograniczył materię statutową (zamknięty katalog) od materii 
regulaminowej (określenie w szczególności). 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Odnośnie środków finansowych:
a) niniejsza regulacja nie ma wpływu na dochody Miasta,
b) niniejsza regulacja nie ma wpływu na wydatki Miasta,
c) niniejsza regulacja nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 

(także w latach następnych),
d) niniejsza regulacja nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków na funkcjonowanie 

Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w sprzęt informatyczny, oprogramowanie, 
wyposażenie,

e) niniejsza regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów 
niż poniesione przed ich wprowadzeniem.


