
 
                      Katowice, dnia 16 listopada 2012 r.   

 
 
 

Założenia prowadzenia działalności i restrukturyzacji Szpitala Miejskiego 
Murcki w Katowicach w latach 2012-2013 i następnych. 

 
 

 
Dotychczasowy plan restrukturyzacji Szpitala, realizowany w latach 2010-2012 

w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej /Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zmianami/ (dalej: Ustawa) oraz przyjętą 
polityką organu założycielskiego SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach 
(dalej: Szpital), uległ dezaktualizacji i wymaga istotnych korekt, uwzględniających zmiany 
okoliczności i warunków zewnętrznych (w tym przepisów prawa) oraz plany organu 
założycielskiego Szpitala. 

 
W związku z powyższym, a w szczególności w związku z trwającym procesem zmiany 

formy organizacyjno-prawnej Szpitala oraz rozmowami zmierzającymi do pozyskania 
inwestora strategicznego dla Szpitala, w chwili obecnej Szpital nie dysponuje pełnym 
programem naprawczym (restrukturyzacyjnym). Program taki jest w trakcie opracowywania, 
jednak musi on uwzględniać elementy uzgodnień z potencjalnym inwestorem, które na 
obecnym etapie rozmów są doprecyzowane, a tym samym nie mogą jeszcze podlegać  
upublicznieniu.  
 

Tak więc aktualnie możliwe jest przedstawienie jedynie ogólnych założeń planowych 
zmian i restrukturyzacji Szpitala, zmierzający do poprawy jego sytuacji i odzyskania płynności 
i samodzielności finansowej: 

 
I. Zgodnie z zapisami art. 69-82 Ustawy, planowana jest zmiana formy organizacyjno-

prawnej Szpitala, tj. przekształcenie dotychczasowego SP ZOZ w spółkę prawa 
handlowego (spółkę z ograniczona odpowiedzialnością). Przekształcenie planowane jest 
na pierwszy kwartał roku 2013 i opierać się będzie na następujących założeniach:  
a. Utworzona zostanie spółka ze 100% udziałem Miasta Katowice. 
b. Spółka zostanie wyposażona w majątek: w formie aportu zostaną wniesione 

nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oraz majątek ruchomy będący 
własnością Miasta Katowice; majątek ruchomy będący własnością Szpitala, stanie się 
majątkiem spółki poprzez przeniesienie bilansowe na zasadach określonych w art. 82 
Ustawy. Wartość kapitału założycielskiego spółki szacowana jest wstępnie na  
14-16 mln. zł.  
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c. W chwili przekształcenia Szpital będzie podlegał oddłużeniu – wszystkie zobowiązania 
Szpitala zostaną przejęte i spłacone przez organ założycielski, co dopuszcza Ustawa. 
Środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie miasta Katowice na 2012 r. 
Jednak w związku z koniecznością realizacji niezbędnych procedur (m.in. dokonanie 
wyceny majątku, podjęcie stosownych uchwał Rady Miasta, starania w celu pozyskania 
inwestora strategicznego), których nie udało się dopełnić w bieżącym roku, środki 
zostaną przeniesione na rok 2013, co zostało uwzględnione przy projektowaniu 
przyszłorocznego budżetu miasta Katowice.  

 
II. Dokonanie przekształcenia pozwoli na prostsze, bardziej skuteczne i wydajne zarządzanie 

(większa samodzielność, elastyczność decyzyjna), natomiast oddłużenie da spółce 
możliwość rozpoczęcie działalności bez dodatkowych obciążeń finansowych oraz 
(z uwzględnieniem zmian bilansowych wynikających z Ustawy) zapewni odtworzenie 
kapitałów. 
Jednak przestarzała infrastruktura Szpitala wymaga inwestycji, których Szpital nie jest 
w stanie sfinansować samodzielnie, również Miasto Katowice – jako organ założycielski, 
przy równoczesnej niepewnej sytuacji finansowej Szpitala – nie przewiduje możliwości ich 
finansowania ze środków budżetowych. Dlatego też podjęto decyzję, że wraz ze zmianą 
formy organizacyjno-prawnej Szpitala musi iść jego rozwój, zarówno w zakresie 
rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia infrastruktury, jak również w zakresie 
wewnętrznej reorganizacji, rozwoju działalności, uruchomienia działalności komercyjnej 
(na co pozwala formuła spółki), a także włączenie Szpitala w struktury grupy placówek 
zarządzanych przez inwestora strategicznego. Zapewni to optymalizację działalności, 
efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz obniżenia kosztów. 
Wobec powyższego organ założycielski Szpitala wystosował zaproszenie publiczne w celu 
wyboru inwestora strategicznego. W ramach wszczętego postępowania wpłynęła oferta 
od zainteresowanego podmiotu i w chwili obecnej trwają negocjacje z potencjalnym 
inwestorem.  
W ramach prowadzonych rozmów z inwestorem opracowywane są warunki wzajemnej 
współpracy oraz kształt umowy inwestycyjnej. Zakładane jest wniesie przez inwestora do 
spółki wkładu gotówkowego i/lub aportu rzeczowego podnoszących wartość kapitału 
zakładowego i objęcie przez inwestora udziałów w podwyższonym kapitale, 
proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Docelowa struktura właścicielska powinna 
zmierzać w kierunku większościowego udziału inwestora prywatnego. 
Inwestor przedstawił również założenia działań inwestycyjnych i rozwojowych Szpitala 
obejmujące m.in. rozbudowę Szpitala o nowy pawilon o powierzchni około 2500 m2, 
remont i modernizację (podzielone na kilka etapów) pozostałych budynków, istotny 
rozwój działalności medycznej, zarówno finansowanej ze środków publicznych jak 
i komercyjnej. 
 

III. W celu realizacji ww. założeń, prowadzone są czynności przygotowawcze, w tym 
w szczególności: wycena nieruchomości i ruchomości, przygotowanie treści umowy 
inwestycyjnej oraz projektów stosownych i wymaganych uchwał Rady Miasta. 
Podejmowane są także działania zmierzające do zagwarantowania bieżącej działalności 
Szpitala do czasu dokonania przekształcenia, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenie 
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płynności finansowej placówki. W ramach tych działań Miasto Katowice podjęło decyzję 
o udzieleniu Szpitalowi poręczenia kredytu bankowego do kwoty 3 mln. zł.  Pozytywną 
opinię dla zaciągnięcia przez Szpital takiego zobowiązania wyraziła również Rada 
Społeczna Szpitala.   
Środki pozyskane z ww. kredytu zostaną przeznaczone na spłatę najpilniejszych 
i najbardziej zagrożonych egzekucją zobowiązań wobec dostawców Szpitala. Pozwoli to na 
utrzymanie płynności finansowej do czasu przekształcenia, a także podjęcie negocjacji 
z wierzycielami celem uzyskania częściowego umorzenia zobowiązań (przynajmniej 
w zakresie części odsetek), co pozwoli ubiegać się organowi założycielskiemu o dotację 
z budżetu państwa, na zasadach określonych w Ustawie. 
Plan reorganizacji Szpitala zakłada, że spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w chwili 
przekształcenia, w ramach zobowiązań przejętych Miasto Katowice, a więc w pierwszym 
kwartale 2013 r. Jednak z daleko posuniętej ostrożności i w celu zabezpieczenia 
odpowiedniego czasu na przeprowadzenie procedur związanych z przejęciem, 
zaksięgowaniem, zweryfikowaniem i spłaceniem zobowiązań przez służby finansowe 
Miasta Katowice, maksymalny termin wymagalności kredytu ustalono na koniec roku 
2013 i tak też opiewa udzielone przez organ założycielski poręczenie (stosowne zapisy 
w uchwale budżetowej na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta 
Katowice na lata 2012-2035). 

 
 


