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Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 17 września 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Obwodowi 

Lecznictwa Kolejowego s. p. z o. z. w Bielsku – Białej (DRUK V/199). 

3.  Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu w Bielsku – Białej (DRUK V/200). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Centrum 

Pulmonologii 

i Torakochirurgii w Bystrej (DRUK V/201). 

5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Specjalistycznemu Nr 2 w Bytomiu (DRUK V/202). 

6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 4 w Bytomiu  (DRUK V/203). 

7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Specjalistycznemu w Chorzowie (DRUK V/204). 

8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą 

w Częstochowie  (DRUK V/205). 

9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą 

w Częstochowie (DRUK V/206). 

10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Obwodowi 

Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SP ZOZ (DRUK V/207). 

11. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu 

w Gorzycach (DRUK V/208). 

12. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (DRUK V/209). 
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13. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju (DRUK V/210). 

14. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (DRUK V/211). 

15. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Beskidzkiemu 

Zespołowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej 

w Jaworzu (DRUK V/212). 

16. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Centrum 

Psychiatrii w Katowicach (DRUK V/213). 

17. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Okręgowemu 

Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – s. p. z. o. z. (DRUK V/214). 

18. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach (DRUK V/215). 

19. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach (DRUK V/216). 

20. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach (DRUK V/217). 

21. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Zespołowi 

Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (DRUK V/218). 

22. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu (DRUK V/219). 

23. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Chorób Płuc w Orzeszu (DRUK V/220). 

24. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 

Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu (DRUK V/221). 

25. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba 

w Piekarach Śląskich (DRUK V/222). 

26. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Szpitalowi 

Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach (DRUK V/223). 

27. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku (DRUK V/224). 
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28. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku (DRUK V/225). 

29. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Centrum 

Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich (DRUK 

V/226). 

30. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu 

w Sosnowcu (DRUK V/227). 

31. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej 

w Sosnowcu (DRUK V/228). 

32. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (DRUK V/229). 

33. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu „REPTY” 

Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą 

w Tarnowskich Górach (DRUK V/230). 

34. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu z siedzibą 

w Toszku (DRUK V/231). 

35. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Śląskiemu 

Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu (DRUK V/232). 

36. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-

Bystrej (DRUK V/233). 

37. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu 

Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim (DRUK 

V/234). 

38. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego. 

39. Sprawy różne. 

 

Ad.1 
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Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 

Zdrowia, Pani Halina Bieda i przywitała członków obu Komisji oraz przybyłych gości. 

Zaproponowała, aby najpierw omawiane były statuty jednostek służby zdrowia, 

a następnie po przerwie Komisja Statutowo – Regulaminowa będzie opiniowała zmiany 

w Statucie Województwa. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

zaakceptował takie rozwiązanie. 

Członkowie obu Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /7 osób/ 

na 9 Członków Komisji. 

 

Ad. 2 ÷ 37 

Projekty uchwał nadania statutów 36 jednostkom służby zdrowia w województwie śląskim 

(druki V/ 2 ÷ 37) 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zwróciła się do Pani Barbary Daniel, Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego, z prośbą o zbiorcze omówienie tematu. 

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Barbara Daniel 

przedstawiła prezentację o nadaniach nowych statutów. Podano przyczyny takiego 

postępowania, jakie główne zmiany pojawiły się w statutach, oraz jakie będą 

konsekwencje tych zmian.  

 

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

podziękowała za prezentację. Podsumowała wprowadzenie Pani Dyrektor, iż spośród  

36 SPZOZ’ów, tylko 3 organizacje pracownicze wyraziły się negatywnie /Zarząd Regionu 

Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność – chodzi o uchwały dotyczące nadania 

statutów: Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny 

z siedzibą w Częstochowie, Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, 
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Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi 

Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu/. 

Zwróciła się zatem do Członków obu komisji o uwagi i pytania.  

Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pan Ryszard Majer zwrócił 

uwagę, iż najwięcej uwag dotyczy jednostek z Częstochowy, na sali są przedstawiciele 

Związków Zawodowych, którzy mogliby przedstawić swoje argumenty w tych sprawach.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zwróciła się do Pani Czekaj, aby ograniczyła się do innych uwag, które nie zostały 

jeszcze ujęte przez Panią Dyrektor Daniel. 

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj podziękowała 

za zaproszenie na posiedzenie Komisji. W swojej wypowiedzi odniosła się do pisma 

otrzymanego z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.  

Stwierdziła, że decyzje, które powinni podejmować Radni Sejmiku, są przeniesione 

na ręce dyrektora placówki. Regulamin Organizacyjny placówki ustala dyrektor tej 

jednostki, bez pytania o opinię związków zawodowych.  

Związki zaś mogą brać udział w posiedzeniu Rady Społecznej.  

Dodała, iż zaproponowany statut jest zbyt ogólny. Nawet Radni nie dowiedzą się, 

że znikną z jednostki poszczególne świadczenia dla pacjentów. Dyrektorzy będą bez 

problemu skreślać przedsiębiorstwa działające w szpitalach. 

Powiedziała, że chciałaby aby szpitale publiczne lepiej funkcjonowały, a nie tylko liczyć 

koszty i ograniczać ilość świadczeń.  

Powołała się również na pismo z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, w którym 

to powoływano się na paragraf 21 ustawy o działalności leczniczej. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

poprosiła Panią Przewodniczącą Czekaj, aby odniosła się do uchwały Sejmiku, a nie 

pisma otrzymanego z wydziału.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok stwierdził, 

że wyjaśnienie jest bardzo potrzebne. Sam ma kilka uwag, które są zbieżne 

z wypowiedzią Pani Czekaj.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

wyjaśniła, że Komisja Sejmiku nie jest od tego, aby kontrolować korespondencję 

wydziału z jednostkami wojewódzkimi. Dodała, że jeśli jakaś uwaga odnosi się 

do projektu uchwały, chętnie posłucha jej.  
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Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj wyjaśniła, iż jedynym 

powodem, dla którego zmienia się obecnie obowiązujące statuty jednostek służby 

zdrowia, jest orzecznictwo Sądów Administracyjnych, które podają, iż statuty według 

nowej ustawy muszą być przyjęte przez Sejmik.  

Dodała także, że związki zawodowe uznały, iż skoro nie ma zastrzeżeń do obecnie 

obowiązującego statutu jednostki, to nie ma potrzeby ich zmieniać. One bowiem 

zawierają wszystko co jest najważniejsze, a jeśli czegoś brakuje to można dopisać 

te zapisy.  

Jedynym zastrzeżeniem był fakt, że ustawa nakazuje, aby Sejmik przyjął statuty 

jednostek służby zdrowia, a nigdzie nie zostało zapisane, aby tworzyć je od nowa.  

Jako, że Sejmik jako organ regulujący prawo miejscowe, powinien zajmować się 

naprawdę ważnymi sprawami dla społeczności województwa. Wola zmian powinna być 

zatem w rękach Radnych Sejmiku, a nie w rękach dyrektorów jednostek.  

Według pisma z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, w statucie powinno być 

wszystko skrótowo ujęte. W ustawie o działalności leczniczej w dziale pierwszym 

zapisano kto ustala Regulamin Organizacyjny i co powinien zawierać (art. 21-23). 

Artykuł 42 tej ustawy, dotyczy podmiotów leczniczych nie będących 

przedsiębiorstwami.  

Według związków zawodowych, statut jednostki powinien zawierać strukturę 

organizacyjną, gdyż jest on podstawą, na której ten szpital funkcjonuje. Zawsze można 

zmienić zapisu, odpowiednim aneksem. W ogólnym statucie zależnie od dyrektora 

jednostki, można wszystko zrobić bez informowania Radnych, oraz zmian w statucie. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zwróciła się do Pani Czekaj, iż po to mieszkańcy mają swoich Radnych, aby im zgłaszać 

niepokojące sytuacje.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj odpowiedziała, że Radni 

nie zawsze mają możliwości prawnych, nie zawsze mogą interweniować.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

wyjaśniła, że zawsze mogą Radni interweniować. 

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj powołała się jeszcze 

na zapisy ogólne ustawy, gdzie zamieszczono co powinien zawierać statut jednostki, 

a pozostała część powinien zawierać Regulamin Organizacyjny. Podała przykład 

spotkania ze Starostą Częstochowskim i szpitala w Blachowni, który został 
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wydzierżawiony. Pan Starosta chwalił się jak ten szpital dobrze funkcjonuje, choć 

wcześniej – kiedy był pod nadzorem Starostwa nie funkcjonował sobie zbyt dobrze. 

Zapytano wtedy, czy Starosta ma wpływ na statut tej jednostki? Dyrektor szpitala 

odpowiedział, że nie, gdyż to jest już prywatny szpital.  

Pani Czejak dodała, że te zapisy ogólne ustawy, dotyczą wszystkich podmiotów 

leczniczych, nawet tych prywatnych. W takich jednostkach nikt nie ma możliwości nic 

zmienić. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

podziękowała Pani Przewodniczącej Czekaj, oraz przekazała głos Pani Marszałek 

Skowronek.  

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek wyjaśniła, 

iż w momencie kiedy Urząd dowiedział się, że będzie trzeba statuty jednostek zdrowia 

poddać procedurze przez Sejmik, sprawdzono w innych województwach jak wygląda 

ten temat. Okazało się, że duża liczna województw, która ma zdecydowanie mniej 

szpitali i jednostek służby zdrowia, stosuje tą metodę. Nie jest to metoda niebezpieczna 

dla Radnych, gdyż w każdej jednostce w Radzie Społecznej są przedstawiciele Radnych 

Sejmiku. Przewodniczącym Rady Społecznej jest pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego, który również ma wiedzę co się dzieje w danym szpitalu. W razie 

ewentualnymi problemami organizacyjnymi i ruchami w schemacie organizacyjnym, 

od tego jest Komisja Zdrowia Sejmiku. Ideą towarzyszącą tworzeniu nowych statutów, 

było odciążenie Radnych z nadmiernej pracy. Zdarzałoby się, że niektóre sesje 

poświęcone byłyby tylko procedowaniu zmian w statucie.  

Pani Marszałek zagwarantowała, iż wiedzę co się dzieje w poszczególnych placówkach, 

będą posiadać Radni.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj zapytała co w chwili 

zmiany Pani Marszałek na stanowisku? Jaką wtedy będą mieli gwarancję?  

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek 

odpowiedziała, że jest ciągłość władzy. Radni, którzy będą uczestniczyć w pracach 

Komisji Zdrowia, będą domagać się takich informacji.  

Dodała, iż rzeczywiście w ustawie jest zapis o podmiocie niebędącym przedsiębiorcą, 

czyli o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Zgadza się, że jest 

tu nakaz ustawodawcy, żeby Regulamin musiał być w statucie.  
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Tu tego nakazu nie mamy. Dodała, że procedować 40 statutów przez Sejmik, który 

ma na głowie mnóstwo spraw, przy każdym posiedzeniu będzie uciążliwe. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Barbara Daniel odniosła się 

do wypowiedzi Pani Marszałek na temat Rady Społecznej, w której swoje miejsce mają 

przedstawiciele Sejmiku. Na Radzie Społecznej zawsze są omawiane wszystkie zmiany 

organizacyjne w danym szpitalu. W Radzie Społecznej uczestniczą również organizacje 

związkowe. Wszystkie sprawy są konsultowane.  

Dodała, iż jeśli będzie jakaś likwidacja komórek, czy zawężenie działalności, to tylko 

według tych zasad, które powszechnie obowiązują. Czyli Sejmik będzie nadal decydował. 

Dodatkowo będzie wprowadzona procedura, przy planowaniu zmian w strukturze 

organizacyjnej przedsiębiorstw. Nic się nie dzieje bez wiedzy związków, Zarządu 

Województwa, ani Sejmiku.  

Pani Dyrektor podała przykłady otrzymywanych codziennie pism w sprawie 

wyodrębnienia kilku łóżek. Takich pism jest wiele, a dotyczą bardzo drobnych rzeczy. 

Na każdą sesję należałoby przygotowywać projekty uchwał dotyczących rzeczy 

kosmetycznych. Trzeba zawierzyć dyrektorowi jednostki i Radzie Społecznej.   

Radca Prawny, Pan Józef Koczar powiedział, że do tej pory była stosowana taka 

praktyka, iż rozszerzenie i ograniczenie działalności szpitala, było przedmiotem obrad 

Sejmiku i Radni w tych sprawach podejmowali stosowne uchwały. Ta praktyka 

nie ulegnie zmianie, gdyż te uchwały nadal mogą być podejmowane przez Sejmik. 

Uchwały te zawsze były konsultowane ze związkami zawodowymi.  

Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Lucyna Ekkert 

zgodziła się z Panem Mecenasem. Dodała również, iż zmiany do statutów, które według 

Pani Czekaj są wprowadzane aneksem, nie praktykuje się. Zmiany do statutów można 

jedynie wprowadzić uchwałą zmieniającą. Aneksy dotyczą tylko umów. Powiedziała 

także, iż nikt nie odbiera kompetencji Radnym Sejmiku.  

Przyznała, że nie porównywała projektów statutów z obecnie obowiązującymi. Nie wie 

więc, czy są aż tak znaczne różnice.  

Powiedziała także, iż zgodnie z ustawą, statut powinien zawierać te treści, które zostały 

zaproponowane w projektach uchwał Sejmiku. Regulamin Organizacyjny powinien być 

umieszczany w innych aktach prawa miejscowego.  

Nie można powielać zapisów z innych ustaw. Nadzór Wojewody może uchylić 

te uchwały, które uzna, że są niezgodne z prawem. 
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Zwróciła się do Pana Mecenasa, aby wyjaśnił co powinno być, a co nie powinno być 

zawarte w statutach. 

Dodała, że w wielu jednostkach, statuty były uchwalane przez organy tworzące daną 

jednostkę.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

przypomniał, że już 9 lat temu polemizował z Zarządem, że statut jednostki 

samorządowej powinien ustalać Sejmik Województwa. Wtedy został potraktowany 

niepoważnie, gdyż należał do mniejszości. Teraz ten temat wraca. Szkoda, że nikt 

nie wyciągnął z tego wniosków. Stare statuty miały po kilkadziesiąt stron, a nowe mają 

po kilka.  

Według Pana Przewodniczącego, problem polega na tym, że można była zrobić inaczej. 

Wzór statutu, przedstawiony przez Panią Dyrektor, mógł być przedstawiony na Komisji 

Zdrowia. 1 wzór nad którym pracowałaby strona uchwałodawcza. Taka sytuacja 

nie miała miejsca. W chwili wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej, sprawa 

została poprawiona, gdyż wykazano co powinien zawierać statut. Dawne Województwa 

Bielskie, z którego wywodzi się Pan Przewodniczący, miały przyjętą zasadę, że oddziały 

były szczegółowo wymienione, a poradnie tylko ogólnie, jako ambulatoria.  

W 2014 roku, jednostka, którą kieruje Pan Przewodniczący, przyjęto nowy statut, 

według nowej ustawy. Zgodnie z art. 42, statut zawiera organy i strukturę podmiotu. 

Artykuł odnośnie Regulaminie Organizacyjnym, mówi o strukturze przedsiębiorstwa 

podmiotu. To są dwie różne rzeczy w zakładzie. Większość szpitali ma 2 lub 

3 przedsiębiorstwa w swojej strukturze. Są to działalności szpitalne, ambulatoryjne, albo 

transport sanitarny.  To powinno być zawarte w statucie jednostki /zgodnie z zapisem, 

że powinien być zapis o strukturę podmiotu/. Szczegółowe zmiany, czyli uruchomienie 

nowej poradni, czy zwiększenie, lub zmniejszenie liczby łóżek, nie wchodziłoby 

na Sejmik – aby nie paraliżować pracy Radnych. Jednak byłaby informacja, że nie można 

całkowicie pozbyć się działalności leczniczej w danym przedsiębiorstwie.  

Pan Przewodniczący nie zgodził się z Panem Mecenasem, gdyż nie ma dokumentu 

prawnego, który na dzień dzisiejszy obliguje Radnych, żeby podejmować uchwałę 

w sprawie zaniechania działalności. To dyrektor jednoosobowo będzie o tym decydował.  

Zgodził się ze słowami, że owszem, decyzja będzie podjęta po uzyskaniu opinii Rady 

Społecznej, która może być negatywna, pozytywna i niewiążąca.  
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Radni muszą mieć pełną świadomość tego, że przy tym statucie, dyrektor jednostki 

może zlikwidować oddział, czy poradnie. Nie można wmawiać Radnym, że będzie 

inaczej. Takie statuty dziś opiniujemy. 

Pan Przewodniczący podał przykład jednostki, którą sam kieruje. Tam, statut pogotowia 

został przygotowany wspólnie przez Powiat Cieszyński, Komisję Zdrowia Powiatu 

Cieszyńskiego, oraz dyrekcję Pogotowia Ratunkowego. Zostały tam połączone wrażliwe 

elementy. 

W statucie zawarta została struktura organizacyjna podmiotu, zostali wymienieni 

Dyrektor, oraz jego Zastępcy. W Regulaminie Organizacyjnym resztę ustala dyrektor.  

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na problem natury prawnej. Mianowicie zapis, 

iż w skład Rady Społecznej wchodzi od 5 – 7 osób. Zapytał zatem dlaczego nie można 

ustalić dokładnej liczny członków Rady? Rozpiętość jest również w liczbie członków 

wyznaczanych przez Sejmik. Zapytał Pana Mecenasa, czy tak jest dobrze i zgodnie 

z prawem? Uważa bowiem, że statut jest takim szczególnym dokumentem, że powinno 

to być doprecyzowane.  

Kolejną sprawą jest powoływanie Rady Społecznej jest w gestii Zarządu. Organy 

samorządu gminnego, powiatowego, prezydenckiego, powołują Radę Społeczną 

w formie uchwały organu uchwałodawczego /czyli odpowiednio Sejmik, albo Rada 

Powiatu/. W naszym wypadku, w statucie, delegację dajemy do Zarządu, a ustawa mówi 

o organie tworzącym. Może się zdarzyć, że kolejna kontrola Najwyższej Izby Kontroli 

zakwestionuje wszystkie uchwały dotyczące powołania Rad Społecznych, zrobione 

przez Zarząd, a nie przez Sejmik.  

Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na paragraf 11 – gospodarka finansowa. 

Chodzi dokładnie o zbycie aktywów trwałych zakładu , oddanie ich w dzierżawę, najem, 

użytkowanie, odbywa się w odrębnej uchwale Zarządu Województwa Śląskiego.  

Zasady gospodarowania mieniem, określa przecież Sejmik, więc sprawa nie jest taka 

prosta jak zapisano. Zapytał, dlaczego w tym paragrafie jest wpisany Zarząd? Stwierdził 

brak konsekwencji. Dodał, że w pewnych kwestiach – do 3 lat, decyduje Zarząd, 

a w pewnych sprawach decyduje Sejmik.   

Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Lucyna Ekkert 

wyjaśniła, że zasady ustala Sejmik, jako organ stanowiący. A w tym paragrafie nie ma nic 

o zasadach. Mowa jest bowiem o zbyciu, czyli o ustalaniu wyceny itd. – to jest w rękach 

Zarządu.  
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Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał, czy 

jest uchwała Zarządu w sprawie aktywów? 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

odpowiedziała, że jest uchwała Sejmiku.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił się 

do Pana Mecenasa o udzielenie wyjaśnień.  

Radca Prawny, Pan Józef Koczar zgodził się z Panem Przewodniczącym Kawulokiem, 

że są pewne rozbieżności w załatwianiu pewnych spraw na poziomie powiatu, oraz 

województwa. Bierze się to stąd, że jest inaczej sformułowana ustawa o samorządzie 

województwa, a inaczej o samorządzie powiatowym. W ustawie o samorządzie 

województwa jest domniemanie kompetencji Zarządu, czego nie ma w żadnej innej 

ustawie. Czyli jeśli jest jakaś kompetencja i nie jest ona w żadnej innej ustawie, komuś 

konkretnie przypisana, to domniemywa się, iż w imieniu Województwa robi to Zarząd.  

Inaczej jest na poziomie gminy, a inaczej na poziomie województwa.  

Tak też wynika jeśli chodzi o zasady gospodarki nieruchomościami – zasady ustala 

Sejmik, ale jeśli chodzi o zasady zbywania aktywów trwałych – według ustawy 

o działalności leczniczej – to określa podmiot tworzący, czyli w domniemaniu 

kompetencji jest to w zadanie Zarządu Województwa.  

To jest stosowane od kilku lat i żadna kontrola tego nie zakwestionowała.  

Kolejnym pytaniem, było określenie liczby Członków Rady, czy może być określona 

konkretna liczba, a nie przedział. Przyjęte jest, że każdy Klub Radnych może delegować 

swoich przedstawicieli do Rady Społecznej, ale niektóre Kluby nie delegują ze swej 

strony nikogo. Stąd przyjęte takie rozwiązanie jeśli chodzi o Członków Rady Społecznej. 

To rozwiązanie było konsultowane z Nadzorem Prawnym Wojewody. Z ich strony nie 

było żadnych uwag. Z informacji uzyskanych roboczo od prawników Wojewody, nikt nie 

ma uwag co takich zapisów w statutach. 

Odniósł się również do możliwości zanegowania statutów przez Najwyższą Izbę 

Kontroli. Należy jednak pamiętać, że NIK nie jest organem nadzoru prawnego. Dla nas 

organem decydującym jest Wojewoda, który akceptuje dotychczasowe rozwiązania, oraz 

nową praktykę.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał 

jeszcze o kwestie zamykania oddziałów, o których będzie decydował Sejmik. Poprosił 

zatem o podstawę prawną do tego zagadnienia.  
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Radca Prawny, Pan Józef Koczar odpowiedział, że przyjmuje się, iż z ustawy 

o samorządzie województwa wynika, że przekształcenie jednostek organizacyjnych 

województwa, wymaga zgody Sejmiku.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

dodała, że przez to rozumiemy jako przekształcenie. 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar potwierdził, że Zakłady Opieki Zdrowotnej 

są jednostkami województwa, a rozszerzenie, czy ograniczenie działalności należy 

zakwalifikować jako przekształcenie w rozumieniu ustawy. Stąd w tym trybie są 

opiniowane te czynności. Jest to zapisane w podstawie prawnej uchwał, które były 

dotychczas opiniowane. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok podał 

przykład, w którym dyrektor będzie chciał ograniczyć poradnie, która była otwarta na ¼ 

etatu, lub powołać poradnie na ¼ etatu – to czy w obu przypadkach potrzebuje uchwały 

Sejmiku? 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

odpowiedziała, że tak.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, że 

trzeba to zrobić przed pytaniem Rady Społecznej, która nie może decydować jeśli nie ma 

uchwały Sejmiku.  

Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Lucyna Ekkert 

wyjaśniła, iż prawidłową drogą powinno być: Dyrektor kieruje sprawę do Rady 

Społecznej, ta podejmuje decyzję, trafia to do Zarządu Województwa, który następnie 

przekazuje do Sejmiku Województwa. Tak było dotychczas i tak samo będzie. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

dodała, że nie ma możliwości zrobienia czegoś bez zgody i bez wiedzy Sejmiku. Radni 

zawsze będą informowani o tym i tą decyzję podejmować.  

Powiedziała również, że jeśli Nadzór Prawny Wojewody zgadza się z takimi zapisami, 

oraz część Radnych także, to nie ma co z tym polemizować.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj dodała, iż w imię prawa 

będzie tak jak będzie. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zapytała, co Pani Czekaj miała na myśli? 
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Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj odpowiedziała, że wiele 

rzeczy znika i nikt o tym nic nie wie. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

powiedziała, że wiele rzeczy znika, ale tak samo dużo powstaje. Życie jest dynamiczne. 

Nikt z Radnych nie chce, aby zmieniało się cokolwiek na gorsze.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj powiedziała, 

że w paragrafie 10, pkt. 2 projektu statutu jednostki, jest zapis: „W skład 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1, wchodzą jednostki i komórki organizacyjne 

o charakterze medycznym”. Zapytała, czy można dodać zapis „zgodnie z załącznikiem 

nr …” i wymienić dla jakiego przedsiębiorstwa co wchodzi w skład? Funkcjonowałoby 

to jako załącznik do statutu. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

wyjaśniła, że załącznik do statutu jest integralną jego częścią. I nie ma znaczenia 

w procedowaniu.  

Pani Przewodnicząca zapytała jeszcze czy ktoś z Członków Komisji ma jeszcze jakieś 

pytania? 

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność - Region Podbeskidzie, Pan Piotr Gołąb 

odniósł się do sprawy korespondencji z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zwróciła uwagę, iż Komisja Sejmiku nie prowadzi korespondencji z jednostkami 

województwa. Sprawa korespondencji leży po stronie Wydziału Urzędu i Zarządu 

Województwa. Nie jest to odpowiednie miejsce do poruszania tego tematu.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność - Region Podbeskidzie, Pan Piotr Gołąb 

zwrócił się więc do Pani Dyrektor Daniel. W ustawie o działalności leczniczej, zostały 

określone odpowiednie części statutu, zaś w pozostałych zakresach mają zastosowanie 

inne regulacje ustawowe. W związku z tym, brak jest przesłanek do powtarzania 

w statutach odpowiednich jednostek redakcyjnych. Zapytał, co w sytuacji jeśli zapisy 

ustawowe się zmienią?  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

odpowiedziała, że będzie trzeba zmieniać statut. Wyjaśniła, iż nie da się ustalić i podać 

idealnego aktu prawnego. Zmieniają się ustawy i rozporządzenia. Nie można stworzyć 

idealnego zapisu, który będzie funkcjonował do końca np. naszej kadencji.  
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Związek Zawodowy NSZZ Solidarność - Region Podbeskidzie, Pan Piotr Gołąb 

dodał, że można się odpowiednio zabezpieczyć. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

odpowiedziała, że nie można się w ten sposób zabezpieczyć. Można dopisywać różne 

sprawy, ale nie chodzi  o to, aby statut miał po 100 stron.  

Podsumowała, iż nie ma zagrożenia, że dyrektor bez wiedzy Radnych zlikwiduje oddział, 

albo poradnie. 

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj dodała, że może 

dyrektor nie zlikwiduje, ale zrobi to fundusz. W najbliższym czasie będzie 

kontraktowanie na 10 lat i dyrektor publicznego szpitala może nie otrzymać kontraktu. 

Ale taki kontrakt dostanie podmiot niepubliczny, który jest blisko. Sytuacja wtedy będzie 

taka, że Radni o tym się nie dowiedzą, bo dyrektor jednostki powie tylko, że nie dostał 

kontraktu i trzeba było zlikwidować przychodnię, poradnię, czy oddział.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

powtórzyła, iż dyrektor bez zgody Sejmiku nie może zlikwidować niczego.  

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek powiedziała, 

że nie mamy wpływu na kontraktację przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

dodała, że to jest martwienie się na zapas. Dziś jest konkurencyjność podmiotów. 

Zarówno publiczny szpital, jak i niepubliczny muszą o pacjenta zabiegać i dbać 

o konkurencję.  

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek dodała, 

że jeśli jednostka nie dostanie kontraktu, nie będą mieli pieniędzy na świadczenie usług, 

to po 3 miesiącach Wojewoda sam wykreśli taką jednostkę. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

wyjaśniła, że nawet zapis w statucie nie zabezpiecza przed takim scenariuszem.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, Pani Barbara Czekaj powiedziała, 

że konstytucyjnie równość i dostępność do świadczeń zdrowotnych, jest obowiązkiem 

samorządu. Nie można zatem powiedzieć, że NFZ nie dał kontraktu, to likwidujemy. 

Samorząd musi dbać o dostęp do leczenia przez mieszkańców. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek dodała, 

że teraz prowadzona jest akademicka dyskusja.  
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

stwierdziła, że mówimy dziś o publicznym zakładzie, ale o jego statucie. Powtórzyła, 

że mimo, iż nie są wpisane w statucie zapisy o likwidacji, zmniejszeniu, czy rozszerzeniu 

działalności zakładu, to i tak nie ma możliwości, aby Radni nic o tym nie wiedzieli 

i nie decydowali o tym. Dyrektor bez zgody Sejmiku nic sam nie zrobi.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność - Region Podbeskidzie, Pan Piotr Gołąb 

zapytał więc, czy nie lepiej dodać odpowiedni zapis w tej sprawie w statucie jednostki? 

Tak jak wspomniał Mecenas Koczar. Jakie ma obowiązki dyrektor, jeśli zajdzie taka 

potrzeba rozszerzenia, zmniejszenia, czy likwidacji części zakładu? 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

odpowiedziała, że taki obowiązek spoczywa już na dyrektorze.  

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność - Region Podbeskidzie, Pan Piotr Gołąb 

chciałby jednak, aby to było zapisane w statucie. 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar wyjaśnił, iż ogranicza się powielanie zapisów 

z ustaw, aby nie było ryzyka iż przy zmianie ustawy, należy zmieniać i uchwalać cały 

statut.  

Zarząd chciałby utrzymać zapis, który do tej pory funkcjonuje. Dlatego zgody 

o rozszerzeniu, ograniczeniu, czy likwidacji, zawsze będzie podejmował Sejmik. 

Członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pan Ryszard Majer zgodził 

się z uwagami Pana Przewodniczącego Kawuloka. Najważniejszym pytaniem w tym 

temacie jest, kto ma większy wpływ na działalność jednostki? Na ile ma go organ 

stanowiący, a na ile organ uchwałodawczy. 

Zwrócił jednak również  uwagę na stronę społeczną. Do większości statutów, strona 

społeczna, w postaci poszczególnych Związków Zawodowych, nie wyraziła negatywnych 

opinii. Niepokojące jest jednak, iż 3 jednostki wyraziły swoje niezadowolenie 

z proponowanych zapisów. Zaproponował do rozważenia, zniesienie tych 3 statutów 

z porządki obrad na najbliższą sesję. Skonsultować to ze stronami, porozmawiać 

ze Związkami Zawodowymi. Spróbować dojść do porozumienia.  

Nie może samorząd wojewódzki lekceważyć strony społecznej i opiniuje uchwały, mimo 

sprzeciwu ze strony Związków Zawodowych.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok oświadczył, 

że z wiedzy, którą posiada, nie ma na dzień dzisiejszy obowiązku głosowania na tej sesji 

Sejmiku, przy tym zapisie w statutach, zaproponowanych zmian.  
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Procedura jest taka, o wykreślenie występuje dyrektor dołączając do tego, w tym 

przypadku był statut, a teraz będzie regulamin organizacyjny.   

Jeśli Pan Mecenas ma prawo zdanie odmienne, tak jak 9 lat temu, kiedy Pan 

Przewodniczący mówił o tym, aby statuty były podejmowane przez Sejmik. 

Wspomniał, że 2 lata temu, zarzucono, iż Radni dopuścili do tego, że w jednej ze spółek -

Koleje Śląskie jest 17 Zastępców. Było to wszystko zgodne z prawem. I w tym wypadku, 

w każdym zakładzie może być podobnie.  

Pan Przewodniczący dodał, iż popiera linię uproszczenia statutów i przyjmowania ich 

przez Sejmik. Dodał jednak, że wystarczyła drobna korekta wzoru statutów, w punkcie 

o strukturze podmiotów, a nie przedsiębiorstwa.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

podziękowała za wszystkie wypowiedzi i przystąpiła do głosowania nad opiniami 

projektów uchwał. Każdy statut był głosowany oddzielnie, oraz osobno przez obie 

Komisje.  

 

 

(druki projektów uchwał V/ 2 ÷ 37) 

 

Głosowania – Komisja Statutowo - Regulaminowa: 

za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 

Głosowania – Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia: 

za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. 

 

Ad. 39 

Sprawy różne – Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zapytała, czy ktoś ma jakieś wolne wnioski, pytania? 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zwrócił 

uwagę, iż w uchwale dotyczącej zmian w budżecie, jest przesunięcie środków 

na modernizację ośrodka Repty. Zapytał, czy to wynika z problemów szpitala, czy jest 
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jakiś inny powód? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Bożena 

Siedlecka wyjaśniła, iż jest to przesunięcie na następny rok. Modernizacja miała 

rozpocząć się w tym roku, jednak Ministerstwo nie dołożyło środków na to, dlatego 

inwestycja została przeniesiona i środki przeznaczone na ten cel, także należy przesunąć 

na rok budżetowy 2016.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał, czy 

w przyszłym roku, jeśli Ministerstwo nie dołoży, to co w takiej sytuacji?  

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Barbara Daniel 

odpowiedziała, że starają się, aby te środki jednak pozyskać.  

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Aleksandra Skowronek wyjaśniła, 

iż Ministerstwo musiało dać te pieniądze do Instytutu Medycyny Pracy, na walkę 

z dopalaczami i stąd brak pieniędzy. 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

na zakończenie zapytała Członków Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, czy 

zapoznała się z protokołem z posiedzenia Komisji nr 8 (22 czerwca 2015 r.) 

i 9 (25 czerwca 2015 r.). 

Poddała to pod głosowanie. Komisja przyjęła oba protokoły jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Pani Halina Bieda 

zwróciła się do Pana Przewodniczącego Kawuloka, aby jak najszybciej umożliwili 

Radnym głosowanie elektroniczne. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

odpowiedziała, że Komisja Statutowo – Regulaminowa już dawno zakończyła pracę 

nad zmianami w Statucie Województwa. Teraz Prezes Rady Ministrów zakwestionował 

np. korespondencyjne posiedzenia Zarządu, którym Pan Przewodniczący od początku 

był przeciwny.  

Dodał, iż Komisja w dniu dzisiejszym na pewno zrobi wszystko zgodnie z zakresem jej 

prac. W porządku poniedziałkowej sesji, nie ma tego punktu, ale Komisja zajmie się tym 

dzisiaj. 

Członkowie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia zakończyli posiedzenie. 

 

Ad. 38 



 

18 

 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok poprosił 

Członków Komisji Statutowo – Regulaminowej o pozostanie, aby kontynuować 

posiedzenie.  

Poinformował, iż do Komisji wpłynęło pismo od Pana Marszałka, które przedstawia 

zmiany w Statucie Województwa Śląskiego przesłane przez Prezesa Rady Ministrów. 

Pan Przewodniczący przypomniał historię prac nad Statutem, oraz wyniki dyskusji 

prowadzonych na posiedzeniach Komisji Statutowo – Regulaminowej. Jeszcze raz 

podziękował Członkom Komisji za podjęty trud i wysiłek. 

Zmiany w Statucie, po opiniowaniu przez Komisję, trafiły na obrady Sejmiku. 

Ku niezadowoleniu Pana Przewodniczącego, zostały międzyczasie wprowadzone przez 

Zarząd pewne zmiany, które nie dostały aprobaty Komisji /np. głosowanie 

korespondencyjne Zarządu Województwa/. Większość Sejmiku zaakceptowała wolę 

Zarządu i następnie przekazano ten dokument do zaopiniowania przez Prezesa Rady 

Ministrów. Teraz trafiła na obrady Komisji informacja zwrotna z Warszawy, 

z kilkoma poprawkami w Statucie.  

Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana Mecenasa o wyjaśnienie jakie zmiany 

zaproponowała Rada Ministrów. Dopytał również, czy Zarząd przyjął te propozycje 

Prezesa Rady Ministrów?  

Zapytał także Członków Komisji, czy otrzymali te propozycje w formie elektronicznej? 

 

Członkowie Komisji potwierdzili. 

 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar przypomniał, iż zmiany w Statucie przesłane 

do Prezesa Rady Ministrów, zakładały wprowadzenie ok. 50 poprawek. W otrzymanej 

odpowiedzi, negatywnie odniesiono się do kilku zmian.  

1. § 51 ust. 5 – gdzie zakładano, iż Województwo będzie reprezentowane przez 

pełnomocnika wyznaczonego przez Zarząd. Prawnicy tak stosują. Prezes Rady 

Ministrów uznał, iż Województwo reprezentuje Marszałek i powinien być 

pełnomocnik Marszałka, a nie Zarządu. Proponuje się skreślić tą jednostkę 

redakcyjną, aby uniknąć uszczegółowienia.  
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Członek Komisji, Pani Krystyna Jasińska dodała, że to jest logiczne, gdyż 

reprezentować może tylko 1 osoba.  

Radca Prawny, Pan Józef Koczar wyjaśnił, iż tak jest na gruncie gminy, gdzie 

reprezentuje się Wójta, czy Burmistrza. Natomiast na płaszczyźnie województwa, może 

być to różnie interpretowane, gdyż organem wykonawczym jest Zarząd, a w imieniu 

Zarządu zwykle działają 2 osoby podpisujące dokument pełnomocnictwa.  

2. Kolejna zmiana dotyczyła określenia przesłanek wygaśnięcia mandatu. 

W Kodeksie Wyborczym jest określone kiedy wygasza mandat, oraz kto może 

wygasić mandat Radnego. Propozycja jest taka, aby wykreślić ten paragraf – gdyż 

jest to zawarte w Kodeksie Wyborczym. Można także zostawić te zapisy, 

odpowiednio uszczegółowione zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów.  

 

Członkowie Komisji przychylili się do propozycji wykreślenia tego paragrafu. 

 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar kontynuował swoją wypowiedź. 

3. Dotyczy głosowania w trybie obiegowym. Przyznał, że Zarząd chciał taki zapis 

w Statucie, zaś niektórzy Członkowie Komisja była temu przeciwna. 

Z negatywnym odbiorem spotkał się ten zapis również ze strony Prezesa Rady 

Ministrów.  

Wyjaśnił, iż regulacja ta była przyjęta za Województwem Mazowieckim, które 

uzyskało akceptację Prezesa Rady Ministrów.  

Zarząd Województwa Śląskiego wycofał się z tej zmiany. 

4. Kolejne uwagi dotyczyły zmian redakcyjnych /np. skreśla się na uchyla się/. 

Należało uporządkować wszystko pod kątem techniki prawodawczej.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podsumował zakres zmian. Przypomniał, iż niektóre zmiany, do których Członkowie 

Komisji negatywnie się odnosili, zostały jednak przez Zarząd skierowane pod obrady 

Sejmiku. Jednak Prezes Rady Ministrów również zanegował niektóre zmiany.  

Dzisiaj zajmujemy się tylko tymi zmianami, które zaproponował Prezes Rady Ministrów. 

Zarząd może spotykać się do 2 tygodnie, ale nie może spotykać się w trybie 

korespondencyjnym.  

Zapytał także, jaka jest procedura jednolitego tekstu Statutu? 
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Pan Przewodniczący zapytał Członków Komisji, czy mają jakieś pytania co do tego 

zakresu zmian? 

Członek Komisji, Pani Maria Potępa zapytała, czy dobrze zrozumiała, że ze Statutu 

mają być wykreślone zapisy o wygaśnięciu mandatu Radnego?  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok wyjaśnił, 

iż w tym wypadku będą stosowane zapisy z Kodeksu Wyborczego. 

Dopytał również, o wprowadzoną korektę odnośnie głosowania przez podniesienie ręki.  

Radca Prawny, Pan Józef Koczar wyjaśnił, iż to była uwaga zgłoszona w trakcie sesji 

i przyjęta przez Sejmik.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał także, 

iż zgodnie z zaproponowanymi zmianami dostarczania materiałów na sesję, czy 

to w formie papierowej, czy jak ktoś woli w formie elektronicznej, były na ostatniej sesji 

zbierane podpisy, kto wybiera jaką formę.  

Członek Komisji, Pani Krystyna Jasińska zapytała, czy te zmiany, które otrzymali 

Członkowie Komisji, to są zmiany, które uchwałą będą wprowadzone do aktualnie 

obowiązującego Statutu? Czy są to te zmiany do tych zmian, które Sejmik już uchwalił 

ostatnio? 

Radca Prawny, Pan Józef Koczar wyjaśnił, iż są to zmiany do obecnie obowiązującego 

Statutu Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał 

również, że uchwała, którą ostatnio przyjął Sejmik w sprawie zmian do Statutu nabierze 

mocy obowiązywania, jeśli Prezes Rady Ministrów ją zaakceptuje. 

 

Pan Przewodniczący zaproponował głosowania nad tymi zmianami. 

Głosowanie: 

za – 6,  przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

 

Ad. 39 

Sprawy różne  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał, czy 

są jakieś sprawy różne?  

Powiedział, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Statutowo – Regulaminowej, oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, poczuł dyskomfort. Jednak nie dlatego, 
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że dwie partie miały odmienne poglądy. Uważa, iż przed przystąpieniem do prac nad 

zmianami statutów jednostek zdrowia, należało szablon statutu skierować do prac 

Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, oraz Komisji Statutowo – 

Regulaminowej, w celu wypracowania wspólnego wzorca. Pan Przewodniczący podał 

za przykład rozmowy prowadzone w z władzami i przedstawicielami Powiatu 

Cieszyńskiego, a Pogotowiem Ratunkowym, w celu wypracowania wspólnego 

stanowiska odnośnie zmian w statucie jednostki.  

To wszystko jest dla dobra wspólnego. Wbrew temu co było mówione, dyrektor może 

zmienić zapisy statutu, bez niczyjej wiedzy.  

Pan Przewodniczący zasugerował, iż zaproponuje, aby na klubach mówić o takich 

sprawach. Dobrym rozwiązaniem mogło być poddanie procedurze najpierw jednego 

statutu jednostki. Członkowie Komisji mogliby wtedy zaproponować odpowiednie 

rozwiązania, zapisy. A następnie stworzono by na podstawie tego wzoru, pozostałe 

statutu jednostek zdrowia. Powstałby wtedy dokument przyjazny dla wszystkich, 

zarówno dla dyrekcji, jak i dla związków. 

Dodał, że związki zawodowe muszą mieć zaufanie do swojego dyrektora jednostki.  

Członek Komisji, Pani Krystyna Jasińska zgodziła się z wypowiedzią Pana 

Przewodniczącego. Są pewne sfery życia, które wymagają dogłębnego spojrzenia, 

szczegółowego zapoznania się z tematyką. Najważniejsze jest myślenie przyczynowo – 

skutkowe i w omawianej sprawie zabrakło takiego spojrzenia naprzód.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że statut jednostki jest po to, aby pewne rzeczy wyeliminować. Najważniejsze jest 

wypracowanie pewnych zasad, które można zastosować potem do innych jednostek.  

Wystarczyło dwie sprawy uregulować: 

1. Ilość zastępców dyrektora z odpowiednimi upoważnieniami. 

2. Strukturę oddziałów bez podawania ilości łóżek. 

Doszłoby 2 strony do obecnych statutów, a dałoby to szersze spojrzenie na pewne 

istotne sprawy.  

Członek Komisji, Pan Krystian Kiełbasa powiedział, że niedługo będą wnoszone 

poprawki do tych statutów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaproponować taki 

wzorcowy statut. Można dziś zawnioskować o przygotowanie jednego wzoru.  

Członek Komisji, Pani Krystyna Jasińska dodała, że społeczeństwo jest zmęczone 

ciągłymi nowelizacjami do nowelizacji. Powiedziała, iż nie było ostatecznego terminu, 
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aby podejmować te uchwały. Można było odłożyć te opinie. Należy robić raz, a dobrze, 

a nie co chwilę poprawiać. Nie należy spieszyć się teraz, aby wprowadzić jakieś uwagi. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok podał 

za przykład wydarzenie sprzed miesiąca, w którym to zrezygnował z propozycji 

członkostwa Pana Majera do Rady Społecznej szpitala, gdyż jego żona tak pracuje. Dziś 

został przyjęty statut, w którym mowa, że mógł być tak Członkiem Rady Społecznej, nie 

mógłby tylko tam pracować.  

Gdyby miesiąc były podane propozycje statutów, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.  

Można było na spokojnie ustalić ten wzór. To są rzeczy, które bez względu na opcję 

polityczną, zostaną w statutach i będą respektowane.  

Przywołał przykład ilości członków Rad Społecznych, których nie ma ustalonego stałej 

liczby osób.  

Statut jednostki musi być teraz zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym, a to kosztuje 

ok. 600 zł. Każda zmiana w Radzie Społecznej to jest zmiana, która jest płatna.  

Członek Komisji, Pan Krystian Kiełbasa wyjaśnił, iż nie chodziło mu o to, aby teraz już 

coś zmieniać. Bardziej miał na myśli przygotowanie gotowego szablonu, który będzie 

przydatny w chwili, gdy jakieś zmiany się pojawią. Te uwagi, które zrodziły się 

w Członkach Komisji po posiedzeniu, przelać na papier i zachować na przyszłość. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok podał 

za przykład fakt, że nie budzi żadnych wątpliwość sytuacja, kiedy w jednostce gdzie jest 

ok.1000 pracowników i dyrektor i 3 zastępców. Wątpliwości budzi jednostka, w której 

jest 50 pracowników, dyrektor i 2 zastępców. To rodzi społeczny sprzeciw 

i niezadowolenie załogi. Została tu furtka otwarta. 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał 

na zakończenie czy Zarząd będzie wnioskował, aby na następnej sesji wprowadzić 

do porządku obrad? 

Członek Zarządu Województwa, Pan Henryk Mercik odpowiedział, że z jego strony 

nie widzi przeszkód, aby to się pojawiło. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, skoro zapisy 

te nie budzą kontrowersji. 

Posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 
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