
Raport o spółkach komunalnych z udziałem Miasta Gliwice
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

1. Informacje o spółce:
1.1. Nazwa: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
1.2. Adres: 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 20
1.3. Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.szpital4.gliwice.bip-e.pl/
1.4. Numer KRS: 0000572236

2. Władze spółki:
2.1. Prezes: Przemysław Gliklich
2.2. Poprzednio: Marian Jarosz, Renata Bryła
2.3. Zarząd: prezes jednoosobowo
2.4. Rada Nadzorcza: Adam Ciekański Grzegorz Mańka, Marek Kopała Ewa

Weber
2.5. Poprzednio w RN: Karolina Mucha, Sylwia Rudek, Borys Borówka, Stanisław

Kajzer, Iwona Lukowicz-Fojt
2.6. Prokurenci: Mirosława Jaziorska,. Małgorzata Błaszczyńska, Joanna

Fuchs-Skwara, Piotr Zielonka
3. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie władz spółki:

3.1. Prezes: 25 839 zł
3.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 5 116 zł
3.3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 883 zł
3.4. Członek Rady Nadzorczej: 4 651 zł

4. Rodzaj działalności przedsiębiorcy według PKD:

4.1.



5. Misja/wizja spółki:
Misją spółki - "Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o." jest „Kompleksowe i
profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych, ukierunkowanych na potrzeby i
oczekiwania pacjentów”. Celem Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, a także
realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, w szczególności uczestniczenie w przygotowaniu osób
do zawodu medycznego, oraz kształcenie osób wykonujących zawód medyczny,
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Opis działalności spółki (pochodzący od monitorowanego podmiotu):
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych.  Udzielanie świadczeń
zdrowotnych w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i
całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.
Udzielanie świadczeń stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne, którymi są
w szczególności rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów nie wymagających
hospitalizacji. Kształcenie osób do zawodu medycznego, lub wykonujących zawód
medyczny, poprzez prowadzenie staży podyplomowych, staży specjalizacyjnych i
innych form doskonalenia zawodowego. Zapewnienie warunków diagnostyki i terapii
oraz warunków bytowych pacjentów.

7. Ocena podstawy powołania spółki komunalnej przez samorząd:
Zapewnienie należytego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta jest
bezsprzecznie rolą samorządu. Wobec uwarunkowań prawno-organizacyjnych SZ w
Polsce organizacja spółki kapitałowej zapewniającej świadczenia medyczne nie
budzi wątpliwości.

8. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa:
● Zgromadzenie Wspólników
● Rada Nadzorcza
● Zarząd

○ Prezes Zarządu
Przemysław GLIKLICH
tel. /32/ 330-83-02; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

○ Prokurent
Mirosława JEZIORSKA
tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

○ Prokurent
dr. n. med. Małgorzata BŁASZCZYŃSKA
tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

○ Prokurent
Joanna FUCHS-SKWARA



tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

○ Prokurent
Piotr ZIELONKA
tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

Dyrekcja

● Dyrektor ds. lecznictwa
dr n. med. Małgorzata BŁASZCZYŃSKA
tel. /32/ 46-13-201; fax /32/ 46-13-220 sekretariat@szpital4.gliwice.pl

● Dyrektor ds. finansów i restrukturyzacji - Główny Księgowy
Joanna FUCHS-SKWARA
tel. /32/ 330-83-06

● Zastępca Dyrektora ds. kadrowo-płacowych
Mirosława JEZIORSKA
tel. /32/ 330-83-53

● Zastępca Dyrektora ds. technicznych
Piotr ZIELONKA
tel. /32/ 46-13-343; fax /32/ 46-13-220 (sekretariat)

● Naczelna Pielęgniarka
Beata TOMASZEWSKA
tel. /32/ 330-83-12

● Kierownik ds. administracyjno-organizacyjnych
Karolina BIELECKA
tel. /32/ 330-83-09

● Przełożona Pielęgniarek
Krystyna WOJCIECHOWSKA
tel. /32/ 330-84-06

● Biuro zarządu - sekretariat
tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01
sekretariat@szpital4.gliwice.pl

Komórki organizacyjne Spółki:

Oddziały szpitalne

● Izby Przyjęć (2)
● Oddział chorób wewnętrznych



● Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym
● Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem dziecięcym
● Oddział Anestezjologiczny
● Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
● Oddział chirurgii dziecięcej
● Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń
● Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego
● Oddział okulistyczny
● Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym
● Oddział rehabilitacyjny
● Oddział urologii i urologii onkologicznej

Bloki operacyjne

● Blok operacyjny II (okulistyczny)
● Blok operacyjny chirurgii ogólnej
● Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
● Blok operacyjny chirurgii dziecięcej
● Blok operacyjny urologii

Poradnie

● Chirurgii ogólnej
● Chirurgii dzieci
● Chirurgii urazowo-ortopedycznej
● Dermatologiczna
● Diabetologiczna
● Endokrynologiczna
● Gastroenterologiczna
● Kardiologiczna
● Medycyny pracy
● Nefrologiczna
● Neurologiczna
● Okulistyczna
● Otorynolaryngologiczna
● Podstawowej opieki zdrowotnej
● Psychologiczna
● Rehabilitacyjna
● Reumatologiczna (czasowo zawieszona)
● Urologiczna (2)
● Zdrowia Psychicznego



Zakłady, pracownie, i inne medyczne

● Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (2)

○ pracownia diagnostyki laboratoryjnej (2)
○ pracownia serologii transfuzjologicznej (2)
○ punkt pobrań (2)
○ bank krwi (2)

● Zakłady diagnostyki obrazowej (2)

○ pracownia rezonansu magnetycznego (1)
○ pracownia tomografii komputerowej (2)
○ pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (2)
○ pracownia USG (2)

● Zakład fizjoterapii

○ pracownia fizykoterapii
○ pracownia hydroterapii
○ pracownia kinezyterapii
○ pracownia krioterapii
○ pracownia masażu leczniczego

● Pracownie

○ audiometrii
○ endoskopii
○ elektrofizjologii
○ EEG, EKG, UKG
○ hemodynamiki
○ kardiometrii
○ spirometrii

● Apteka szpitalna
● Stacja dializ
● Centralna sterylizatornia

Inne komórki organizacyjne

● Wydział kadr i płac
● Sekcja rozliczeń, analizy i statystyki medycznej
● Sekcja księgowości finansowej
● Sekcja ds. analiz i kalkulacji
● Sekcja ewidencji majątku i gospodarki materiałowej
● Kasa
● Warsztaty techniczne



● Sekcja zaopatrzenia, gospodarki magazynowej
● Sekcja transportu
● Kancelaria ogólna
● Rejestracja ogólna
● Dział żywienia z kuchnią szpitalną i kuchnią mleczną
● Pralnia
● Ochrona
● Sekcja informatyki
● Sekcja zamówień publicznych i umów
● Archiwum zakładowe (składnice akt /2/)
● Sekcja sprzętu i aparatury medycznej
● Sekcja gospodarcza
● Tlenownia

Samodzielne stanowiska

● Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej
● Pełnomocnik Zarządu ds. jakości
● Inspektor ochrony danych
● Pielęgniarka epidemiologiczna
● Kapelan szpitalny
● Stanowisko ds. socjalnych
● Stanowisko ds. bhp i p.poż.
● Stanowisko ds. obronnych i rezerw
● Stanowisko ds. ochrony radiologicznej
● Sekcja Umów i Kontraktowania

9. Wartość spółki i udział Miasta Gliwice:
9.1. Spółka w 99,97% należy do samorządu - miasto posiada 2 063 533 udziałów

o łącznej wartości 103 176 650 zł.
9.2. Kapitał spółki: 113 203 000,00 zł

10. Wspólnicy spółki:
10.1. Gliwice – gmina i miasto na prawach powiatu

11. Wynik finansowy za ostatni rok: -18.153.902,74
12. Transfery finansowe z budżetu miasta do spółki:

12.1. Zlecenia z wolnej ręki w latach 2015-2021: 44 245 zł
12.2. Zwiększenie kapitału zakładowego od roku 2015 : 56 100 000 zł
12.3. Razem: 56 144 245 zł

13. Biuletyn Informacji Publicznej:
13.1. Realizacja obowiązku prowadzenia BIP: tak,
13.2. Dostępność umowy spółki w BIP: tak
13.3. Informacja o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej w BIP: brak.




