„Plan B” odd³u¿enia szpitali – „Ratujemy polskie szpitale”

Rada Ministrów przyjê³a w kwietniu 2009 r.
program "Ratujemy polskie szpitale",
zak³adaj¹cy pomoc finansow¹ dla samorz¹dów,
które zdecyduj¹ siê na przekszta³cenie szpitali
w spó³ki handlowe. Program pomocy rz¹dowej
ma obowi¹zywaæ w latach 2009-20111.
Ponadto, w lipcu br. Minister Zdrowia zawar³
umowê z Prezesem Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz Prezesem Banku Gospodarstwa
Krajowego, która precyzuje zasady wspó³pracy
i realizacji zadañ w ramach Programu. Umowa
okreœla m.in. wymagania wobec biznesplanu,
który ma byæ przygotowany przez podmioty
wnioskuj¹ce.
Po pierwsze przekszta³cenia
Program jest odpowiedzi¹ na fiasko wprowadzenia
nowych ustaw zdrowotnych i ma promowaæ
powstawanie handlowych spó³ek kapita³owych
(spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ b¹dŸ
spó³ki akcyjnej) w miejsce dotychczasowych
samodzielnych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej (SPZOZ-ów).
Rezygnacja z dotychczasowej formy prawnej
ma zapewniæ samorz¹dom lepsze zarz¹dzanie
szpitalami, poprawiæ ich organizacjê i finansowanie.
Pomoc otrzymaj¹ samorz¹dy, które dobrowolnie
przyjm¹ plan restrukturyzacji podleg³ych sobie
jednostek zdrowia, powo³aj¹ spó³kê kapita³ow¹,
przedstawi¹ biznesplan oraz propozycjê sp³aty
zobowi¹zañ. Samorz¹dy musz¹ tak¿e uzyskaæ
pozytywne oceny Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
oraz akceptacjê wojewody.
Przekazanie pieniêdzy na restrukturyzacjê
odbywaæ siê bêdzie na podstawie umów
zawartych miêdzy rz¹dem a samorz¹dem
terytorialnym. Jednostki samorz¹du terytorialnego,
które przejm¹ zobowi¹zania przekszta³canych
SPZOZ-ów, otrzymaj¹ m.in. dotacjê celow¹
z bud¿etu pañstwa.

Sierpieñ 2009

Aby wzi¹æ udzia³ w Programie samorz¹d
musi spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
1. przyj¹æ tzw. program reorganizacji,
zawieraj¹cy:
a. zasady i harmonogram likwidacji SPZOZ-u
(wraz z terminem jej zakoñczenia) oraz
powo³ania spó³ki kapita³owej prowadz¹cej
niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej (NZOZ),
b. analizê mo¿liwych do uzyskania przychodów
z tytu³u udzielania œwiadczeñ zdrowotnych,
c. analizê ekonomiczno-finansow¹ (biznesplan),
d. sprawozdania finansowe SPZOZ-u za trzy
lata poprzedzaj¹ce rok, w którym z³o¿ono
wniosek oraz raporty i opinie bieg³ego
rewidenta wynikaj¹ce z badania tych
sprawozdañ,
e. propozycjê restrukturyzacji i sp³aty zobowi¹zañ
jednostki samorz¹du terytorialnego powsta³ych
w wyniku likwidacji SPZOZ-u, np. ugody
w przedmiocie wierzytelnoœci cywilnoprawnych,
2. uzyskaæ pozytywn¹ ocenê dyrektora oddzia³u
NFZ,
3. uzyskaæ pozytywn¹ ocenê BGK,
4. skierowaæ do wojewody wniosek o objêcie
Programem.
Minister w³aœciwy dla spraw zdrowia
przeka¿e dotacjê celow¹ jednostce samorz¹du
terytorialnego na podstawie umowy, po
spe³nieniu ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
1. uzyskaniu zawiadomienia o objêciu Programem,
2. wykreœleniu SPZOZ-u z rejestru zak³adów opieki
zdrowotnej i KRS oraz przejêciu zobowi¹zañ
przez jednostkê samorz¹du terytorialnego,
3. powo³aniu spó³ki kapita³owej, w której jednostka
samorz¹du terytorialnego obejmie wszystkie
udzia³y/akcje,

1 Podstawa prawna: Uchwa³a Nr 58 /2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹ „Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia”.

4. zabezpieczeniu udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych poprzez przekazanie spó³ce,
utworzonej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego w celu udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych, maj¹tku ruchomego
i nieruchomego oraz wpisaniu NZOZ do
rejestru zak³adów opieki zdrowotnej,
5. zawarciu umowy pomiêdzy ministrem
a jednostk¹ samorz¹du terytorialnego.
Jednostki samorz¹du terytorialnego realizuj¹ce
Program bêd¹ zobowi¹zane do przekazywania
wojewodzie informacji o sposobie wykorzystania
otrzymanych œrodków do dnia 31 marca ka¿dego
roku nastêpuj¹cego po roku, w którym przyznano
dotacjê.
Jaka przysz³oœæ?
Ministerstwo Zdrowia szacuje, ¿e ponad
400 szpitali jest zainteresowanych udzia³em
w Programie. Jednym z pierwszych SPZOZ-ów
przekszta³conych w spó³kê handlow¹ po
og³oszeniu przez rz¹d Programu jest Szpital
Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. uruchomiony
w lipcu br. w Bytowie.
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