Kwiecieñ 2008

Projekt ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej

Projekt ustawy zawiera regulacje dotycz¹ce
nowych zasad organizacji i funkcjonowania
zak³adów opieki zdrowotnej. Nowa ustawa
ma zast¹piæ obowi¹zuj¹cy obecnie akt
prawny tj. ustawê z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14
poz. 89 z 2007 r.), stanowi¹c istotn¹ czêœæ
pakietu zmian prawodawczych, sk³adaj¹cych
siê na kompleksow¹ reformê s³u¿by zdrowia.
Projekt jest obecnie przedmiotem prac
parlamentarnych – druk nr 284 („projekt
ustawy o ZOZ”).

• podjêcie decyzji przez w³aœciwy organ za³o¿ycielski
np. ministra, centralny organ administracji rz¹dowej,
wojewodê (w formie zarz¹dzenia) b¹dŸ przez organ
stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego
- rady gminy, rady powiatu, sejmik wojewódzki
(w formie uchwa³y)
• sporz¹dzenie dokumentacji przekszta³cenia
- w tym przygotowanie przez kierownika SPZOZ
odpowiedniego kwestionariusza oraz wycena
maj¹tku (bilans)
• przygotowanie kluczowego w procesie przekszta³cania
tzw. aktu przekszta³cenia SPZOZ w kapita³ow¹ spó³kê
handlow¹. Ma on zawieraæ w szczególnoœci akt
za³o¿ycielski, wskazanych cz³onków organów pierwszej
kadencji oraz pierwszy statut ZOZ.

G³ówne za³o¿enia projektu ustawy o ZOZ
Projekt ustawy o ZOZ przewiduje:
• zachowanie dotychczasowego podzia³u
na publiczne i niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej (ZOZ)
• dobrowolne przekszta³cenia samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
(SPZOZ) w kapita³ow¹ spó³kê handlow¹
(spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
b¹dŸ spó³kê akcyjn¹) - spó³ka ta ma
wstêpowaæ we wszystkie stosunki prawne,
których podmiotem by³y SPZOZ, bez wzglêdu
na charakter prawny tych stosunków
(sukcesja generalna)
• zagwarantowanie ochrony praw pracowniczych
przekszta³canego SPZOZ
(przejêcie pracowników)
• usprawnienie zarz¹dzania ZOZ
• mo¿liwoœæ pobierania op³at od pacjentów
za pomieszczenia szpitalne o wy¿szym
standardzie
• obowi¹zkowe OC dla wszystkich ZOZ.

Akt przekszta³cenia ma zastêpowaæ czynnoœci okreœlone
w Kodeksie Spó³ek Handlowych poprzedzaj¹ce z³o¿enie
wniosku o wpisanie spó³ki do rejestru przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS). Dniem
przekszta³cenia SPZOZ w spó³kê ma byæ pierwszy dzieñ
miesi¹ca przypadaj¹cego po wpisaniu spó³ki do KRS.

W sk³ad pakietu ustaw sk³adaj¹cych siê
na kompleksow¹ reformê s³u¿by zdrowia
wchodz¹:
• ustawa o ochronie indywidualnych i zbiorowych
praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta
• ustawa o szczególnych uprawnieniach pracowników
zak³adów opieki zdrowotnej
• ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia
• ustawa o konsultantach krajowych i wojewódzkich
w ochronie zdrowia
• przepisy wprowadzaj¹ce.
W zwi¹zku z dalszym tokiem prac parlamentarnych
nad projektem ustawy o ZOZ nale¿y liczyæ siê
z wprowadzeniem do projektu dalszych zmian,
o których bêdziemy Pañstwa informowaæ.

Przekszta³cenia ZOZ – zmiana formy prawnej
dzia³ania zak³adu opieki zdrowotnej
Projekt przewiduje rozwi¹zania dotycz¹ce
przekszta³ceñ zak³adów opieki zdrowotnej
prowadzonych w formie SPZOZ w kapita³owe
spó³ki handlowe. Do przekszta³cenia maj¹
prowadziæ nastêpuj¹ce kroki:
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