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Siedząc przed salą, w której odbywały się obrony projektów końcowych MBA, Krzysztof, 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki, nie odczuwał specjalnie stresu związanego 

czekającym go egzaminem. Nic dziwnego, skoro tematyka jego projektu dotyczyła spraw, 

którymi zajmował się na co dzień. Znacznie bardziej absorbowały go myśli o toczących się 

właśnie rozmowach z inwestorem, od których, w dużej mierze zależała przyszłość szpitala. 

Najważniejszą kwestią, na którą inwestor zwracał szczególną uwagę, było wybranie 

obszarów działalności szpitala o największym potencjale rozwojowym, a co za tym idzie – 

największym potencjalnym zwrocie z inwestycji. Krzysztof żałował, że nie może osobiście 

uczestniczyć w rozmowach, ale wiedział, że dane, które zgromadził, były wystarczające do 

przekonania inwestora do najlepszego kierunku rozwoju. Liczby mówiły same za siebie – 

wystarczyło je tylko dokładnie przeanalizować. Krzysztof głęboko wierzył, że mimo kilku 

ciężkich lat wsparcie finansowe zapewnione przez inwestora, połączone z trafną 

identyfikacją obszaru rozwojowego, nie tylko pozwoli na utrzymanie przy życiu tej blisko 

100-letniej instytucji, ale zagwarantuje jej stabilny rozwój w nadchodzących latach. 
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1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej wymuszająca proces 

przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego. Zgodnie z ustawą obowiązek podjęcia 

decyzji o przekształceniu powstał po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok. 

Decyzję taką musiała również podjąć Rada Miasta Katowice w kwestii SP ZOZ Szpitala 

Miejskiego Murcki w Katowicach. Był to ostatni w Katowicach szpital pozostający w zasobach 

samorządu miasta. W przypadku Szpitala Murcki proces restrukturyzacji został 

przeprowadzony dosyć sprawnie na przełomie 2012 i 2013 uchwałami Rady Miasta 

Katowice: 

1. Nr XXX/690/12 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przekształcenia SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością (zob. Załącznik 1) 

 

2. Nr XXXIII/727/13 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźnika zadłużenia 

SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach na poziomie 1,2817 (zob. Załącznik 2); 

 

3. Nr XXXIII/726/13 z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia wartości rynkowej 

nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki w 

Katowicach wycenionej na łączną kwotę 12.288.600,00 zł (zob. Załącznik 3). 

 

Rada Miasta Katowice zdecydowała się również na oddłużenie Szpitala poprzez przejęcie i 

spłacenie wszystkich zobowiązań. Środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie 

miasta Katowice na rok 2013.  

Dzięki oddłużeniu Szpital miał możliwość rozpoczęcia działalności bez dodatkowych obciążeń 

finansowych, jednak w celu jego modernizacji i poprawy rentowności konieczne było 

pozyskanie inwestora strategicznego. Zakładano, że inwestor wniesie do Szpitala wkład 

gotówkowy w wysokości 6.000.000,00 zł i aport rzeczowy w formie nieruchomości lub 

zorganizowanej formy przedsiębiorstwa w celu objęcia udziału większościowego. 

Początkowo inwestor miał objąć 50% udziałów w podwyższonym kapitale, a docelowo, tj. do 

końca 2018 roku, 100% udziałów. Przystąpienie do utworzonej spółki inwestora i wniesienie 

przez niego wkładu gotówkowego, miały kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowych 

potrzeb inwestycyjnych Szpitala. Po kilku miesiącach poszukiwań dało się znaleźć takiego 

inwestora. Negocjacje trwały już od pewnego czasu, ale finalnie w kwietniu 2013 roku 

zbliżały się ku końcowi.   
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Charakterystyka organizacyjna szpitala Murcki 

W momencie restrukturyzacji Szpital Miejski Murcki w Katowicach zatrudniał łącznie 310 

pracowników oraz dysponował 201 łóżkami szpitalnymi. W szpitalu w ciągu roku 

hospitalizowano blisko 5000 tys. pacjentów, działając na wielu oddziałach, z których 

najważniejsze były.  

1. Oddział Internistyczny, 

2. Oddział Chirurgii Ogólnej, 

3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

4. Oddział Reumatologii. 

5. Oddział Neurologii, 

6. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. 

W Szpitalu znajdował się prężnie działający Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Ponadto 

placówka prowadziła poradnie Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 

Reumatologii, Neurologii oraz Medycyny Pracy. Szpital miał również Blok Operacyjny oraz 

zabezpieczający go Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii, zlokalizowane w 

budynku oddziałów zabiegowych i nieposiadające kontraktu z NFZ. 

Głównym celem Szpitala od zawsze było zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych, mających zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom. Każdy z 

oddziałów miał swoją unikalną specyfikę, taką jak: liczebność personelu narzucona przez 

wymogi NFZ, średnia długość rekonwalescencji czy intensywności opieki (Załącznik 4). 

Najlepszym dowodem na to, jak wielkie znaczenie miała specyfika każdego z obszarów, były 

wymogi NFZ dotyczące minimalnych liczb personelu na poszczególnych oddziałach, które 

powodowały, że koszty personelu (traktowane zazwyczaj jako zmienne), stawały się w 

gruncie rzeczy kosztami stałymi. Specyfika ta miała kluczowe znaczenie dla kwestii 

operacyjnych i finansowych. 

Oddział internistyczny, nazywany również oddziałem chorób wewnętrznych, zajmował się 

hospitalizacją pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego i układu krążenia. Świadczył 

usługi medyczne w systemie ostro dyżurowym w zakresie chorób wewnętrznych, a zwłaszcza 

układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego, oddechowego oraz z zakresu endokrynologii 

i schorzeń metabolicznych. Oddział miał nowoczesną bazę diagnostyczną. Korzystał ze 

szpitalnej pracowni endoskopowej oraz tomografii komputerowej.  

Oddział chirurgii ogólnej hospitalizował pacjentów, u których wykonywane były zabiegi takie 

jak: operacje tarczycy, cholecystektomie laparoskopowe i klasyczne, operacje 

proktologiczne, operacje przepuklin jam brzusznych, operacje żylaków kończyn dolnych oraz 

inne zabiegi chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, wykonywane w trybie 

planowym i pilnym. 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej prowadził działalność medyczną w zakresie 

wykonywanych zabiegów operacyjnych; traumatologię narządów ruchu, artroskopie stawów 
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z artroskopową rekonstrukcją struktur śródstawowych, alloplastyki pierwotne i wtórne 

stawów biodrowych i kolanowych oraz szeroki zakres zabiegów operacyjnych w obrębie 

kończyn górnych i dolnych. 

Oddział reumatologii świadczył usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz 

leczenia schorzeń układu ruchu i układowych chorób tkanki łącznej (w tym leczenia 

biologiczne w ramach programów lekowych NFZ). Obszary specjalizacji to układowe choroby 

tkanki łącznej: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie 

skórno-mięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjogrena. Spondyloartropatie 

seronegatywne: ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe stawów 

obwodowych i kręgosłupa, choroby metaboliczne kości i stawów m.in.: osteoporoza, dna 

moczanowa. Pracownicy Oddziału mieli wieloletnie doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji 

schorzeń narządu ruchu, a sam Oddział był najstarszym oddziałem reumatologicznym w 

Katowicach, który leczył zgodnie z najnowszymi standardami, uczestnicząc w programach 

lekowych leczenia biologicznego NFZ. 

Oddział neurologii świadczył usługi medyczne – zarówno w systemie ostro-dyżurowym, jak i 

w systemie przyjęć planowych. Diagnozowany i leczony był pełny zakres chorób 

neurologicznych (z wyjątkiem udarów wymagających leczenia fibrynolitycznego). 

Hospitalizowano pacjentów ze schorzeniami: naczyniowymi (udary), zwyrodnieniowymi (np. 

choroba Parkinsona, choroba Alzheimera), demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane), 

zapalnymi, neuroonkologicznymi, padaczką, chorzy z dolegliwościami ze strony kręgosłupa.  

Oddział ściśle współpracował z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej i posiadał 

zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych, w tym psychologicznych. 

Wykonywane były badania m.in.: CT głowy – tomografia głowy, badania dopplerowskie: 

badanie tętnic domózgowych, badanie tętnic wewnątrzczaszkowych z wizualizacją /TCCS/, 

badanie PFO – przetrwałego otworu owalnego, badania czynnościowe naczyń OUN pod 

kątem kwalifikacji do zabiegów naprawczych tętnic zarówno szyjnych, kręgowych, jak i 

wewnątrzczaszkowych oraz EEG – badanie elektroencefalograficzne. 

W 2012 roku oddział neurologii działał w sposób ograniczony, co było spowodowane 

trwającym blisko 6 miesięcy remontem – od marca do października 2012 roku. 

Oddział rehabilitacji neurologicznej świadczył usługi w zakresie usprawniania pacjentów ze 

schorzeniami neurologicznymi, przede wszystkim bezpośrednio po udarach mózgu, i 

dysponował wyposażoną salą do kinezyterapii i fizykoterapii. Opiekę nad pacjentami 

zapewniała wyspecjalizowana kadra medyczna, psycholodzy, logopeda oraz terapeuta 

zajęciowy. Oddział miał zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistycznych, w tym: 

internisty, ortopedy, chirurga i reumatologa. 

Sprzęt specjalistyczny, którym dysponował oddział, to: zestaw do biostymulacji laserowej, 

lampa solux, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych, UGUL, PUR (Przyłóżkowe 

Urządzenie Rehabilitacyjne), parapodium, wyposażenie sali kinezyterapii, zestaw do 
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elektroterapii z osprzętem, zestaw do ultradźwięków, zestaw do magnetoterapii, stół do 

ćwiczeń manualnych, poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych, piłka duża i taśmy 

Theraband, EKG.  

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy działający w strukturach Szpitala Murcki udzielał 

ubezpieczonym całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu: opieki i pielęgnacji, 

rehabilitacji, edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin. 

Podstawowym celem Zakładu było udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze 

względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez 

pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia 

farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia 

szpitalnego (hospitalizacji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonymi do 

wdrożenia przez ministra zdrowia zaleceniami w Zakładzie przewiduje się czasowy charakter 

pobytu i uwzględnia stały lub okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w 

którym opieka jest kontynuowana.  

Szpital Murcki, tak jak większość tego typu placówek w Polsce, miał do dyspozycji trzy 

sposoby pozyskiwania środków finansowych: 

1) świadczenia zdrowotne udzielane w ramach kontraktów zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, 

2) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług komercyjnych lub dzierżawy 

obiektów1, 

3) darowizny i dotacje. 

Spośród tych trzech najważniejsze źródło dochodu stanowiły kontrakty z NFZ, które z 

założenia powinny pokrywać przynajmniej koszty bezpośrednie w większości oddziałów. 

Niestety, w przypadku szpitala Murcki analiza rentowności wykazała, że rentowność Szpitala 

jest na poziomie ujemnym – 32%, a tym samym odbiega zarówno od średniej krajowej (8%), 

jak i średniej wojewódzkiej (20%). Analiza rentowności poszczególnych oddziałów wykazała, 

że w roku 2012 roku tylko dwa na siedem oddziałów osiągnęły dodatni wynik finansowy 

(zob. Załącznik 5). W najgorszej sytuacji znajdował się Oddział Neurologii, który ze względu 

na ograniczone funkcjonowanie w analizowanym okresie generował stratę już na poziomie 

kosztów bezpośrednich, oraz Oddział Urazowo-Ortopedyczny, który po doliczeniu kosztów 

pośrednich wygenerował stratę na poziomie 1.504.425,20 złotych. Jedynymi oddziałami, w 

których kontrakt z NFZ pokrył wszystkie koszty funkcjonowania w 2012 roku były: Oddział 

Internistyczny i Oddział Reumatologii. W obliczu niskiej rentowności oddziałów konieczna 

stała się zatem dokładna analiza otoczenia konkurencyjnego oraz określenie perspektyw 

                                                        
1 Ze względu na fakt, iż udzielanie świadczeń komercyjnych przez SP ZOZ budziło wątpliwości prawne, 
prowadzenie działalności komercyjnej było możliwie w ograniczonym zakresie. 
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rozwojowych, tak aby wiadomo było, który z oddziałów powinien stać się odbiorcą 

planowanych inwestycji. 

 

Analiza konkurencyjna oddziałów szpitala Murcki 

Nie unika wątpliwości, że Szpital Murcki działa w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu, w 

którym funkcjonują uprzednio przekształcone placówki oraz podmioty zapewniające leczenie 

komercyjne, takie jak Euromedic, Medicover czy banki oferujące pakiety medyczne. Biorąc 

jednak pod uwagę dominującą, w obecnej chwili, rolę kontraktów NFZ stanowiącego główne 

źródło finansowania, analiza konkurencyjna dla poszczególnych oddziałów powinna być 

prowadzona na bazie wartości kontraktów z NFZ. 

W przypadku szpitala Murcki na potrzeby inwestora przeprowadzono analizę bezpośredniej 

konkurencji, tj. placówek ochrony zdrowia pogrupowanych terytorialnie według obszarów, 

dla których Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi postępowania konkursowe. 

Postępowania konkursowe obejmują terytorium powiatu, grupy powiatów lub całego 

województwa śląskiego, odmiennie dla poszczególnych zakresów działalności. Postępowania 

dla zakresów, w których świadczeń udziela Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, były 

organizowane w latach 2010–2011, a w przypadku rehabilitacji neurologicznej postępowanie 

uzupełniające rozstrzygnięto w kwietniu 2012 roku. 

Kwestią komplikującą analizę była specyfika położenia niektórych placówek przystępujących 

do postępowania konkursowego w województwie śląskim. Znaczne oddalenie niektórych 

szpitali od centrum aglomeracji powodowało, że obsługiwały one inną populację pacjentów i 

pomimo znacznego udziału w rynku nie stanowiły rzeczywistej, bezpośredniej konkurencji 

dla szpitala Murcki. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Szpitala Wielospecjalistycznego 

w Jaworznie w zakresie świadczeń z neurologii, czy w przypadku Śląskiego Szpitala 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. Jerzego Ziętka w zakresie świadczeń z reumatologii. 

W tych obszarach głównymi konkurentami szpitala Murcki byli: Samodzielny Publiczny 

Szpital Miejski w Sosnowcu (w zakresie neurologii) oraz Szpital im. Gieca w Katowicach (w 

zakresie reumatologii). Dodatkowymi czynnikami komplikującymi analizę były złożoność i 

specyfika samych obszarów świadczeń. W przypadku neurologii konieczne było wyróżnienie 

świadczeń uzupełniających, takich jak: 

• A48 Kompleksowe Leczenie Udarów Mózgu 

• A51 Leczenie Trombolityczne Udarów Mózgu 

Świadczenia z zakresu neurologia A48 i A51 kontraktowane są jako uzupełniające do 

neurologii i należą do tzw. świadczeń nielimitowanych, tj. takich, za które NFZ zobowiązany 

jest do wypłaty należności ponad przyznany kontrakt. Wynika to z faktu, że praktycznie 

wszystkie świadczenia sprawozdawane w ramach tych grup mają charakter ratujący życie. Co 

więcej, według statystyk NFZ na terenie województwa śląskiego hospitalizacje z powodu 

udaru mózgu zwiększają się sukcesywnie i trend ten należy uznać za stale rosnący w świetle 
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analiz demograficznych (zob. Załączniki 6 i 7). Mimo że świadczenia w tym zakresie możliwe 

byłyby do wykonania w ramach obecnych zasobów infrastrukturalnych i personalnych 

szpitala (np. dzięki przesunięciom łóżek oraz pielęgniarek pomiędzy oddziałami), w 2012 

roku Szpital Murcki posiadał kontrakty na świadczenia wyłącznie w zakresie neurologii bez 

świadczeń uzupełniających. 

 

Pomimo licznych niuansów komplikujących analizę dane zgromadzone przez zarząd szpitala 

prezentowały dosyć jasną sytuację (Zob. Załączniki 8–15) i dyrektor szpitala nie miał 

wątpliwości, który oddział należy rozwijać. Pozostawało jednak pytanie, czy inwestor odczyta 

w ten sam sposób dane, które zgromadzono… 
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 

 

1. Na podstawie danych znajdujących się w załącznikach przeprowadź analizę macierzy 

BCG dla 7 oddziałów szpitala Murcki. 

 

2. O którym oddziale – jako celu zainwestowania – myśli Twoim zdaniem Krzysztof? Jakich 

argumentów powinien użyć, aby przekonać inwestora? 
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Załącznik 1. 

 

Załącznik 2. 

 
 

UCHWAŁA NR XXX/690/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyra żenia opinii dotycz ącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakła du Opieki 
Zdrowotnej  Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółk ę z ograniczon ą odpowiedzialno ścią 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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. Pozytywnie zaopiniować proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski

UCHWAŁA NR XXXI I I /727/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia warto ści wska źnika zadłu żenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrow otnej 
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 70 w związku z art. 71 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§ 1. Na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz zobowiązań i inwestycji 
krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do 
rejestru przedsiębiorców, ustalić wskaźnik zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach (dalej Szpital) o wartości 1,2817. 

§ 2. Przejąć wszystkie zobowiązania Szpitala w wysokości określonej wg stanu na dzień poprzedzający dzień 
złożenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik 3. 

 
  

UCHWAŁA NR XXXI I I /726/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie okre ślenia warto ści rynkowej nieruchomo ści znajduj ącej si ę w posiadaniu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Miej skiego Murcki w Katowicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§ 1. 1. Określić na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. 
Sokołowskiego 2 znajdującej się w tym dniu w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki (dalej Szpital), która zostanie przekazana na własność spółce powstałej 
w wyniku przekształcenia Szpitala (dalej Spółka), na łączną kwotę w wysokości 12 288 600 zł (słownie: dwanaście 
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych). Na nieruchomość położoną w Katowicach przy 
ul. Sokołowskiego 2 składają się: 

- zabudowane działki gruntu o numerach 875/66; 79/17; 229/60; 64; 204/70; 212/66; 211/66; 205/70; 256/160; 
228/59; o łącznej powierzchni: 29 573 m2 oraz 

- niezabudowane działki gruntu o numerach 217/66; 183/160; 213/66; 255/160; 253/72; 232/73; 238/73; 78/17; 
65; 231/160; 230/160; 181/160; 182/160 o łącznej powierzchni: 22 718 m2, 

dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr KA1K/00064887/9. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala. 

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Spółce w drodze aportu zgodnie z zasadami 
określonym w uchwale Nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.6047), na podstawie aktu przekształcenia i protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik 4. Parametry charakteryzujące działalność oddziałów Szpitala 

 

Nazwa oddziału 

 

Nazwa parametru 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Oddział Internistyczny 

(chorób 

wewnętrznych) 

Średnia liczba łóżek w okresie 40 40 37 

Liczba osób leczonych 1414 1510 1470 

Liczba osobodni 10317 10550 9361 

Średnia długość pobytu w dniach 7,3 7 6,2 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni/łóżka x 365) 70,66 72,26 69,32 

 

Oddział chirurgii 

ogólnej 

Średnia liczba łóżek w okresie 37 37 37 

Liczba osób leczonych 850 864 819 

Liczba osobodni 5936 5885 4903 

Średnia długość pobytu w dniach 7 6,8 6 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni/łóżka x 365) 43,95 43,58 36,31 

 

Oddział chirurgii 

urazowo-

ortopedycznej 

Średnia liczba łóżek w okresie 40 40 37 

Liczba osób leczonych 1121 1016 862 

Liczba osobodni 823 7461 5316 

Średnia długość pobytu w dniach 7,2 7,3 6,2 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni/łóżka x 365) 56,18 51,1 41,61 

 

Oddział reumatologii 

Średnia liczba łóżek w okresie 30 30 30 

Liczba osób leczonych 805 876 918 

Liczba osobodni 9826 9477 9438 

Średnia długość pobytu w dniach 11,36 10,82 10,28 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni/łóżka x 365) 89,7 86,55 86,19 

 

Oddział neurologii 

Średnia liczba łóżek w okresie 36 36 24 

Liczba osób leczonych 791 825 501 

Liczba osobodni 6254 6908 3909 

Średnia długość pobytu w dniach 7,9 8,5 7,8 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni/łóżka x 365) 47,59 52,57 44,62 

 

Oddział rehabilitacji 

neurologicznej 

Średnia liczba łóżek w okresie   12 

Liczba osób leczonych   71 

Liczba osobodni   2279 

Średnia długość pobytu w dniach   33,5 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni / łóżka x 365)   77,52 

Zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy 

Średnia liczba łóżek w okresie 25 25 28 

Liczba osób leczonych 102 107 122 

Liczba osobodni 9230 8714 9319 

Średnia długość pobytu w dniach 90,5 81,44 76,04 

% wykorzystania łóżek (liczba osobodni / łóżka x 365) 101,15 95,5 91,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Załącznik 5. Wyniki finansowe poszczególnych oddziałów Szpitala Murcki w 2012 roku 

 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpital Murcki. 

 

  

2012

Kontrakt z NFZ
Koszty 

bezpośrednie
Koszty pośrednie

Koszty razem dla 

ośrodka

Wynik po kosztach 

bezpośrednich
Wynik

O. wewnętrzny 3274180 2224575,8 1017024,35 3241600,1 1049604,2 32 579,85

O. chir. Ogólnej 2536508 1880235,9 1548687,7 3385592,1 656272,1 -892 415,60

O. urazowo-ort. 3944512 2968865,4 2480071,8 5481145,7 975646,6 -1 504 425,20

O. neurologii 1053312 1107669,5 416173,9 1523843,4 -54357,5 -470 531,40

O. reumatologii 2206100 940990,08 951498,2 1892488,3 1265109,92 313 611,72

O. rehabilitacji neurologicznej 499352 438341,5 175154,9 613496,4 61010,5 -114 144,40

O. rehabilitacyjny 7274,85

ZPO* 1028466,2 1245823,3 455126,4 1700949,7 -217357,1 -672 483,50

O. anestezjologii i Int. Terapii 1146533,5 156984,6 1303518,1
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Załącznik 6. Dynamika wystąpień Grupy A48 w 2009–2011 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Załącznik 7. Dynamika wystąpień Grupy A51 w 2009–2011 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

2009 2010 2011
A48 Polska 38156 38687 42319

A48 Woj. Śląskie 5355 6350 6682

A48 Polska; 2009; 
38156

A48 Polska; 2010; 
38687

A48 Polska; 2011; 
42319

A48 Woj. Śląskie; 
2009; 5355

A48 Woj. Śląskie; 
2010; 6350

A48 Woj. Śląskie; 
2011; 6682Li
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Lata

DYNAMIKA WYSTĄPIEŃ GRUPY A48 KOMPLEKSOWE 
LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE 

UDAROWYM, W LATACH 2009-2011

2009 2010 2011
A51 Polska 686 1204 2285

A51 Woj. Śląskie 52 112 234

A51 Polska; 2009; 
686

A51 Polska; 2010; 
1204

A51 Polska; 2011; 
2285

A51 Woj. Śląskie; 
2009; 52

A51 Woj. Śląskie; 
2010; 112

A51 Woj. Śląskie; 
2011; 234

Li
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t
ą
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e
ń

Lata

DYNAMIKA WYSTĄPIEŃ GRUPY A51 UDAR MÓZGU - LECZENIE 
TROMBOLITYCZNE > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM, W LATAC H 

2009-2011
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Załącznik 8. Przychody Szpitala Miejskiego Murcki w podziale na oddziały w 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Załącznik 9 Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010–2012 w 
zakresie chorób wewnętrznych, dla obszaru kontraktowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 

 
  

21,11%

11,18%

15,23%
17,11%

26,99%

4,96%3,43%

CHOROBY WEWNĘTRZNE

NEUROLOGIA

REUMATOLOGIA

CHIRURGIA OGÓLNA

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU
RUCHU

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
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REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
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Załącznik 10 Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010–2012 w 
zakresie chirurgii ogólnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 

 

 
Załącznik 11. Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010–2012 w 
zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 
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Załącznik 12. Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010–2012 w 
zakresie reumatologii, dla obszaru kontraktowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 

 

Załącznik 13. Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010-2012 w 
zakresie: Zakład Pielęgnacyjno-Leczniczy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 
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Załącznik 14. Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010–
2012 w zakresie neurologii dla obszaru kontraktowania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 
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Załącznik 15. Zestawienie świadczeniodawców i wartości zakontraktowanych świadczeń na lata 2010-2012 w 
zakresie rehabilitacji neurologicznej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy raportów NFZ. 

 
 
 


