
Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki 
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. 

Województwo Śląskie zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki  
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. 

Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, w imieniu którego działa Zarząd 
Województwa Śląskiego, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 981) oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., nr 114, 
poz. 664 z poźn. zm.) a także Uchwały Nr IV/31/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 lutego 2013 r.  
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez 
Województwo Śląskie, zmienionej Uchwałą Nr IV/46/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 
2014 r. oraz w związku z Uchwałą nr V/25/3/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Śląskie wszystkich udziałów Spółki Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w negocjacjach w sprawie nabycia 19.408 (słownie: 
dziewiętnaście tysięcy czterysta osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
każdy, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem: ul. Dietla 5,  
34-700 Rabka-Zdrój, wpisanej dnia 12 grudnia 2012 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000444064, zwanej dalej „Spółką”. 

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Województwa Śląskiego

Przedmiotem działalności Spółki jest:
•	 86. 10. Z. działalność szpitali,
•	 86. 21. Z. praktyka lekarska ogólna,
•	 86. 22. Z. praktyka lekarska specjalistyczna,
•	 86. 90. A. działalność fizjoterapeutyczna,
•	 86. 90. C. praktyka pielęgniarek i położnych,
•	 86. 90. D. działalność paramedyczna,
•	 86. 90. E. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
•	 85. 60. Z. działalność wspomagająca edukację,
•	 86. 20. Z. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
•	 	82. 19. Z. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura,
•	 55. 10. Z. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
•	 55. 90. Z. pozostałe zakwaterowanie,
•	 	85. 51. Z. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
•	 85. 59. Z. nauka języków obcych,
•	 85. 59. B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zainteresowanym podmiotom, zwanymi dalej „Potencjalnymi Inwestorami”, które zgłoszą do Województwa Śląskiego 
zainteresowanie nabyciem udziałów Spółki, oraz po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację 
Potencjalnego Inwestora, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia 
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest 
osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego 
pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora 
dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum informacyjne o Spółce”, 
zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publiczne 
zaproszenie do negocjacji.
Opłata za udostępnienie „Memorandum informacyjnego o Spółce” wynosi 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści 
złotych) i jest płatna na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Banku Pekao S.A. 
nr rachunku: 71 1240 6292 1111 0010 5063 8719 lub w Kasie tut. Urzędu – pokój 475 (Kasa Urzędu czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00). Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dołączyć do wniosku 
o otrzymanie „Memorandum informacyjnego o Spółce”. Osobą odpowiedzialną za wydawanie „Memorandum 
informacyjnego o Spółce” jest Marzena Langer, pokój 574, tel. 32 20 78 574, e-mail: mlanger@slaskie.pl.  
Możliwy jest osobisty lub korespondencyjny odbiór „Memorandum informacyjnego o Spółce”.
Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów – wniosek o otrzymanie „Memorandum Informacyjnego Spółki” 
należy kierować do Województwa Śląskiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,  
40-037 Katowice, korespondencyjnie lub składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, pokój 164 – w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00 czasu warszawskiego – liczy się data  
i czas wpływu do Urzędu.
Wniosek o wydanie „Memorandum Informacyjnego o Spółce” oraz „Zobowiązanie do zachowania poufności” 
udostępnione będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
(www.bip.slaskie.pl zakładka: „Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem województwa” – „Prywatyzacja”).
Potencjalni Inwestorzy mogą zapoznać się również z dokumentem pod nazwą ,,Procedura zbycia udziałów spółki 
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. zawierającą 
strukturę odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. Miejscem udostępnienia przez Województwo Śląskie 
będzie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.bip.slaskie.pl 
zakładka „Jednostki organizacyjne i spółki z udziałem województwa” – „Prywatyzacja”).
Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności: cena za zbywany pakiet udziałów Spółki. Przedmiotem negocjacji 
mogą być również zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną środowiska, a także zobowiązania 
związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań. 
Województwo Śląskie akceptuje jedynie jednorazową płatność (w PLN) za udziały przelewem na wskazany 
rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która nastąpi przed podpisaniem 
umowy sprzedaży udziałów. Za termin wpłaty ceny sprzedaży uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie przewiduje możliwość zawarcia umowy 
przedwstępnej. 
Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 
udziałów Spółki upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 czasu warszawskiego – liczy się data i czas 
wpływu do Urzędu.
Odpowiedzi podmiotów zainteresowanych powinny być sporządzone w języku polskim, wydrukowane na papierze 
formatu A-4 z numerami stron oraz parafowane na każdej stronie i podpisane na ostatniej stronie przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej 
kopercie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Kancelaria ogólna pokój 164, 
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, lub przesłać korespondencyjnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. 
Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia  
udziałów Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. 
– NIE OTWIERAĆ” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.
Rozpatrywane będą tylko odpowiedzi złożone w wyznaczonym terminie przez podmioty zainteresowane, które 
podpisały dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrały „Memorandum informacyjne o Spółce”. 
Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień od podmiotów zainteresowanych, 
które złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. 
Województwo Śląskie w terminie do dnia 14 września 2016 r. wyśle pisemną informacje do każdego z Potencjalnych 
Inwestorów, który złożył odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia. 
Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do: 

1.  żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi  
na publiczne zaproszenie do negocjacji,

2. wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; 
3. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny;
4. przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z ,,Memorandum Informacyjnym Spółki”
5. przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji;
6. przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.
7. zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Województwo Śląskie nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów 
zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do 
negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów Spółki.


