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Formalno – prawne zagadnienia
przekszta ce w asno ciowych sp zoz:

• Jak dobrze przygotowa si do
przekszta ce

• Przekszta cenie w spó k prawa
handlowego - proces prawny

JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE

Okre lenie obecnej struktury udzielanych wiadcze

Okre lenie planowanej struktury wiadcze

Okre lenie mo liwo ci uzyskania kontraktu z NFZ na planowana struktur
wiadcze

JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE

Okre lenie zapotrzebowania na us ugi medyczne i plan zabezpieczenia potrzeb 
zdrowotnych

charakterystyka zdrowotna populacji z uwzgl dnieniem czynników maj cych wp yw
na stan zdrowia;

potrzeby zdrowotne wynikaj ce z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez 
okre lenie liczby wiadcze zdrowotnych wed ug rodzajów wiadcze zdrowotnych
obliczonych na ubezpieczonych;

kierunki dzia a ze wskazaniem priorytetów maj cych na celu zabezpieczenie 
potrzeb zdrowotnych obywateli oraz popraw stanu ich zdrowia.

cele zdrowotne oraz dzia ania, rodki techniczne i organizacyjne s u ce osi gni ciu 
tych celów, a tak e terminy wykonania tych dzia a .

mo na równie okre li d ugoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane 
sposoby ich
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JAK DOBRZE PRZYGOTWA SI DO PRZEKSZTALCE

Okre lenie struktury wiadcze ze wzgl du na rodzaj udzielanych wiadcze

Okre lenie struktury przychodowej z tytu u udzielania wiadcze
finansowanych ze rodków publicznych oraz wiadcze komercyjnych z 

uwzgl dnieniem zasad kontraktowania przez NFZ

Okre lenie mo liwo ci pozyskania personelu do udzielania wiadcze wed ug
zaplanowanej struktury

PRZEKSZTA CENIA WED UG USTAWY 
O ZAK ADACH OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Art. 36.

Tworzenie, przekszta cenie i likwidacja publicznego zak adu opieki zdrowotnej nast puje w drodze […] uchwa y
w a ciwego organu jednostki samorz du terytorialnego, 

Art. 36a.

Tworzenie, przekszta cenie i likwidacja publicznego zak adu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, 
który utworzy zak ad jest publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadz ca dzia alno
dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kszta cenia 
Podyplomowego, nast puje odpowiednio w drodze uchwa y senatu w a ciwej publicznej uczelni medycznej 
lub publicznej uczelni prowadz cej dzia alno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych albo 
zarz dzenia dyrektora Centrum Medycznego Kszta cenia Podyplomowego. Akty powy sze – je li w w ich 
wyniku ma nast pi jego likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dzia alno ci zak adu i 
udzielanych wiadcze zdrowotnych, wymaga zgody ministra w a ciwego do spraw zdrowia w formie 
decyzji.

PRZEKSZTA CENIA WED UG USTAWY 
O ZAK ADACH OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Art. 43.
Rozporz dzenie lub uchwa a o likwidacji publicznego zak adu opieki zdrowotnej powinny okre la
sposób i form zapewnienia osobom korzystaj cym z oznaczonych rodzajowo wiadcze
zdrowotnych likwidowanego zak adu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich wiadcze , bez 
istotnego ograniczenia ich dost pno ci, warunków udzielania i jako ci oraz termin zako czenia 
dzia alno ci, nie wcze niej ni 3 miesi ce od daty wydania rozporz dzenia lub podj cia uchwa y o 
likwidacji.

Projekt rozporz dzenia lub uchwa y o likwidacji publicznego zak adu opieki zdrowotnej wymaga 
opinii wojewody oraz opinii w a ciwych organów gminy i powiatu, których ludno ci zak ad udziela 
wiadcze zdrowotnych, a tak e sejmiku województwa, je li zasi g dzia ania zak adu obejmuje 

województwo lub jego znaczn cz .

Powy sze przepisy stosuje si odpowiednio przy wydawaniu rozporz dzenia i podejmowaniu 
uchwa y o przekszta ceniu zak adu, je eli w wyniku przekszta cenia ma nast pi likwidacja lub 
istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów dzia alno ci zak adu i udzielanych wiadcze
zdrowotnych.

Rozporz dzenie lub uchwa a o likwidacji publicznego zak adu opieki zdrowotnej stanowi, po up ywie 
3 miesi cy od daty ich wydania podstaw do skre lenia zak adu z dniem zako czenia jego 
dzia alno ci z rejestru zak adów opieki zdrowotnej.
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Tzw.: Plan B
Uchwa a Nr 58 /2009

Rady Ministrów

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw „Wsparcie jednostek samorz du 
terytorialnego w dzia aniach stabilizuj cych system ochrony zdrowia”

Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104, z pó n. zm) Rada Ministrów uchwala, co nast puje:

§ 1. Ustanawia si program wieloletni pod nazw „Wsparcie jednostek samorz du terytorialnego 
w dzia aniach stabilizuj cych system ochrony zdrowia”, zwany dalej „Programem”, stanowi cy
za cznik do uchwa y.

§ 2. Program b dzie realizowany w latach 2009 - 2011.

Tzw.: Plan B
Cel g ówny

Stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjno ci regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie 
podmiotów udzielaj cych wiadcze zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zada w asnych jednostek 
samorz du terytorialnego nieobj tych kontraktami wojewódzkimi.

Cel szczegó owy
Sp ata cz ci zobowi za przej tych przez jednostki samorz du terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej.

W ramach Programu jednostki samorz du terytorialnego b d mog y otrzyma dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania 
w asne jednostek samorz du terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieuj te w kontraktach wojewódzkich w zwi zku z 
przej ciem zobowi za samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej jednostki samorz du terytorialnego na 
podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z 
pó n. zm.).

Tzw.: Plan B
Dzia ania finansowane w ramach Programu

1) dotacja celowa z bud etu pa stwa dla jednostek samorz du terytorialnego na zadania w asne z zakresu polityki rozwoju 
nieuj te w kontraktach wojewódzkich udzielana na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984,  z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r.
Nr 19, poz. 100) w wysoko ci:

zobowi za publicznoprawnych samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej przej tych przez jednostki 
samorz du terytorialnego po likwidacji zak adu na podstawie ustawy o zak adach opieki zdrowotnej, wed ug stanu 
na dzie zako czenia likwidacji, jednak nie wi kszej ni kwota zobowi za znana na dzie 31 grudnia 2008 r., 
zobowi za publicznoprawnych samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej przej tych przez jednostki 
samorz du terytorialnego po likwidacji zak adu na podstawie ustawy o zak adach opieki zdrowotnej wed ug stanu 
na dzie zako czenia likwidacji, je eli likwidacja tych zak adów nast pi a od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 
podj cia uchwa y Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw : „Wsparcie 
jednostek samorz du terytorialnego w dzia aniach stabilizuj cych system ochrony zdrowia”, zwanej dalej 
„Uchwa ”,
warto ci umorzonych w wyniku ugody kwoty g ównej i odsetek z tytu u zobowi za cywilnoprawnych,
zobowi za cywilnoprawnych wynikaj cych z zaci gni tych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o 
pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak adów opieki zdrowotnej pozosta ych do sp aty na dzie 31
grudnia 2008 r., przej tych przez jednostki samorz du terytorialnego po likwidacji zak adu na podstawie ustawy o 
zak adach opieki zdrowotnej,
podatku od towarów i us ug uiszczonego od wniesionego przez jednostk samorz du terytorialnego aportu do 
spó ki kapita owej

2) koszty sporz dzania oceny dokumentów (biznesplanu nowej spó ki) przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
3) koszty sporz dzenia oceny dokumentów (analizy mo liwych do uzyskania przez spó k przychodów z tytu u udzielania 

wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej pi ciu lat)  przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Tzw.: Plan B
8. Warunki uczestnictwa w Programie:

1) przyj cie przez organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na 
obszarze tej jednostki zawieraj cego:

a) zasady i harmonogram:
- likwidacji samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, wraz z podanym terminem jej zako czenia,

- powo ania spó ki kapita owej prowadz cej niepubliczny zak ad opieki zdrowotnej w formie projektów uchwa (lub uchwa ,
je eli takie zosta y podj te) organu stanowi cego jednostki samorz du terytorialnego chyba, e powo anie takiej spó ki nie 
by oby konieczne ze wzgl du na mo liwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zak adzie opieki zdrowotnej –
wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej,

analiz mo liwych do uzyskania przychodów z tytu u udzielania wiadcze zdrowotnych w okresie co najmniej pi ciu lat od 
dnia wpisania do rejestru zak adów opieki zdrowotnej niepublicznego zak adu opieki zdrowotnej utworzonego przez spó k
kapita ow ,

analiz ekonomiczno-finansow (biznesplan) okre laj c mo liwo ci i niezb dne warunki dla funkcjonowania spó ki
kapita owej w okresie co najmniej pi ciu lat od dnia wpisania do rejestru zak adów opieki zdrowotnej niepublicznego zak adu 
opieki zdrowotnej utworzonego przez spó k , chyba, e powo anie takiej spó ki nie by oby konieczne ze wzgl du na 
mo liwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zak adzie opieki zdrowotnej – wskazanym zgodnie z art. 43 ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej,

sprawozdania finansowe samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej za trzy lata poprzedzaj ce rok, w którym 
z o ono wniosek wraz z raportami i opiniami bieg ego rewidenta, b d cymi wynikiem badania sprawozda finansowych

Tzw.: Plan B

Warunki uczestnictwa w Programie c.d.

propozycj restrukturyzacji i sp aty zobowi za jednostki samorz du terytorialnego powsta ych w wyniku likwidacji 
samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej; propozycja ta mo e w szczególno ci przewidywa zawarcie ugód w 
przedmiocie wierzytelno ci cywilnoprawnych; ugoda lub ugody mog by zawarte ze wszystkimi wierzycielami, grup
wierzycieli lub wierzycielem; ugoda lub ugody powinny obejmowa kwot g ówn zobowi za cywilnoprawnych 
samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej i odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody; ugoda mo e by zawarta 
przez jednostk samorz du terytorialnego albo by ugod wielostronn zawieran przez samodzielny publiczny zak ad opieki 
zdrowotnej i jednostk samorz du 

terytorialnego, je eli z jej postanowie b dzie wynika , e w chwili likwidacji samodzielnego publicznego zak adu opieki 
zdrowotnej ugoda b dzie nadal wi za a wierzycieli i jednostk samorz du terytorialnego, która b dzie dokonywa a sp aty 
zobowi za zgodnie z ustaleniami tej ugody; propozycje restrukturyzacji i sp aty zobowi za jednostki samorz du
terytorialnego mog przewidywa zaci gni cie przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów na sp at przyj tych 
zobowi za , które po rozszerzeniu mechanizmu udzielania por cze , b d mog y by udzielane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego we w asnym imieniu i na w asny rachunek na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por czeniach 
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa stwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pó n. zm.5));

Tzw.: Plan B

Warunki uczestnictwa w Programie c.d.

2) uzyskanie pozytywnej oceny dyrektora oddzia u Narodowego Funduszu Zdrowia, w a ciwego ze wzgl du na 
siedzib likwidowanego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej w zakresie mo liwo ci 
osi gni cia przewidywanych przychodów ze wiadcze opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o 
udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej;

3) uzyskanie pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie:

a) mo liwo ci realizacji biznesplanu,

b) ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i sp aty zobowi za jednostki 
samorz du terytorialnego powsta ych w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zak adu opieki 
zdrowotnej

4) skierowanie do w a ciwego ze wzgl du na siedzib samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej 
wojewody wniosku o obj cie Programem wraz z opisanymi w uchwale dokumentami; 
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Tzw.: Plan B
10. Warunki udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorz du terytorialnego obj tym Programem.

Minister w a ciwy do spraw zdrowia przekazuje dotacj celow jednostce samorz du terytorialnego, która 
spe ni a warunki uczestnictwa w Programie, na podstawie umowy, po spe nieniu cznie nast puj cych 
warunków:
1) uzyskaniu zawiadomienia o obj ciu Programem;
2) wykre leniu samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej z rejestru zak adów opieki 
zdrowotnej i Krajowego Rejestru S dowego i przej ciu zobowi za samodzielnego publicznego zak adu 
opieki zdrowotnej przez jednostk samorz du terytorialnego  po likwidacji zak adu
3) powo aniu spó ki kapita owej, w której jednostka samorz du terytorialnego obejmie wszystkie udzia y
(akcje) albo, w przypadku gdy spó ka powo ywana jest przez wi cej ni jedn jednostk samorz du 
terytorialnego, jednostki te obejm wszystkie udzia y (akcje); przedmiotem dzia alno ci tej spó ki jest 
prowadzenie niepublicznego zak adu opieki zdrowotnej, chyba e powo anie takiej spó ki nie by oby 
konieczne ze wzgl du na mo liwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zak adzie opieki 
zdrowotnej.
4) zabezpieczeniu udzielania wiadcze zdrowotnych poprzez przekazanie spó ce utworzonej przez 
jednostk samorz du terytorialnego w celu udzielania wiadcze zdrowotnych maj tku ruchomego i 
nieruchomego w sposób okre lony w programie reorganizacji oraz wpisaniu do rejestru zak adów opieki 
zdrowotnej niepublicznego zak adu opieki zdrowotnej chyba, e powo anie spó ki kapita owej nie by oby 
konieczne ze wzgl du na mo liwo zabezpieczenia wiadcze zdrowotnych w innym zak adzie opieki 
zdrowotnej.
5) zawarcie umowy pomi dzy ministrem w a ciwym do spraw zdrowia a jednostk samorz du 
terytorialnego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ministra w a ciwego do spraw rozwoju regionalnego 
zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 4.

Dzia alno lecznicz mog wykonywa wpisani do rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno lecznicz :

1. przedsi biorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania dzia alno ci gospodarczej, je eli 
ustawa nie stanowi inaczej,

2. samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej,

3. jednostki bud etowe, w tym pa stwowe jednostki bud etowe tworzone i nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej, ministra w a ciwego do spraw wewn trznych, Ministra Sprawiedliwo ci lub Szefa 
Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, posiadaj ce w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izb chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zada w zakresie ochrony zdrowia 
i których statut dopuszcza prowadzenie dzia alno ci leczniczej,

6. ko cio y lub zwi zki wyznaniowe

– zwane dalej „podmiotami leczniczymi”. 

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 6

Jednostka samorz du terytorialnego mo e utworzy podmiot leczniczy w formie:

1) spó ki kapita owej;

2) jednostki bud etowej.

Do spó ki kapita owej utworzonej przez JST nie stosuje si przepisów o gospodarce komunalnej.

Uczelnia medyczna mo e utworzy podmiot leczniczy w formie spó ki kapita owej.

W spó ce kapita owej utworzonej przez uczelni medyczn wykonuj cej dzia alno lecznicz warto
nominalna udzia ów lub akcji nale cych cznie do uczelni medycznych nie mo e stanowi mniej ni 51 % 
kapita u zak adowego spó ki. Udzia y lub akcje w tych spó kach poza uczelniami medycznymi mog
posiada wy cznie Skarb Pa stwa, jednostki samorz du terytorialnego oraz jednoosobowe spó ki Skarbu 
Pa stwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pa stwa.

Skarb Pa stwa, JST oraz uczelnie medyczne mog przyst powa do spó ki kapita owej wykonuj cej dzia alno
lecznicz .
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Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 7
Skarb Pa stwa, JST i uczelnie medyczne mog prowadzi samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej.

Art. 8

Akt za o ycielski, umowa spó ki albo statut podmiotu leczniczego w formie spó ki kapita owej nie mo e przewidywa
postanowie zapewniaj cych szczególne upraw-nienia wspólnikom lub akcjonariuszom, w szczególno ci uprzywilejowanie w 
zakresie prawa g osu oraz w zakresie powo ywania i odwo ywania organów spó ki

Art. 13

Podmiot leczniczy mo e wykonywa dzia alno gospodarcz inn ni dzia alno lecznicza, z wyj tkiem dzia alno ci 
polegaj cej na wiadczeniu us ug pogrzebowych i ich reklamie. W miejscu udzielania wiadcze zdrowotnych dzia alno
gospodarcza inna ni dzia alno lecznicza mo e by wykonywana, pod warunkiem e dzia alno ta nie jest uci liwa dla 
pacjenta lub przebiegu leczenia

Art. 15
Podmiot wykonuj cy dzia alno lecznicz nie mo e odmówi udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgl du na zagro enie ycia lub zdrowia. 

Art. 16
Dzia alno lecznicza jest dzia alno ci regulowan w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci 

gospodarczej.

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 40

Podmiot leczniczy nieb d cy przedsi biorc udziela wiadcze zdrowotnych finansowanych ze rodków 
publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadcze na podstawie odr bnych 
przepisów, nieodp atnie, za cz ciow odp atno ci lub ca kowit odp atno ci .

Art. 41

Wysoko op at za wiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym ni uprawnione do wiadcze opieki 
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych - ustala kierownik uwzgl dniaj c  rzeczywiste koszty 
udzielenia wiadczenia zdrowotnego

W podmiocie leczniczym nieb d cym przedsi biorc dzia a rada spo eczna, która jest organem:

- inicjuj cym i opiniodawczym podmiotu tworz cego;

- doradczym kierownika.

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej
(podmiot leczniczy nie b d cy przedsi biorc )

Art. 47
Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej prowadzi gospodark finansow na zasadach okre lonych w ustawie.

Art. 48
Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty 
dzia alno ci i reguluje zobowi zania . Podstaw gospodarki samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej jest plan 
finansowy ustalany przez kierownika.

Art. 50
- Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodp atne u ytkowanie 
nieruchomo ciami i maj tkiem Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du terytorialnego oraz maj tkiem w asnym 
(otrzymanym lub zakupionym).
- Czynno prawna maj ca na celu zmian wierzyciela samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej mo e nast pi
po wyra eniu zgody przez podmiot tworz cy. Podmiot tworz cy wydaje zgod albo odmawia jej wydania, bior c pod uwag
konieczno zapewnienia ci g o ci udzielania wiadcze zdrowotnych oraz  w oparciu o analiz sytuacji finansowej i wynik 
finansowy samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgod wydaje si po zasi gni ciu opinii 
kierownika samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej.
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Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 51
Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej mo e uzyskiwa rodki finansowe:

z odp atnych wiadcze zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba e przepisy odr bne stanowi inaczej;
z wydzielonej dzia alno ci gospodarczej innej ni udzielnie odp atnych wiadcze , je eli statut przewiduje wykonywanie 
takiej dzia alno ci;
z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarno ci publicznej, tak e pochodzenia zagranicznego;
na cele i na zasadach okre lonych w przepisach art. 107–110 to jest:
- realizacj zada w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprz tu medycznego 
oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zada ;
- remonty;
- inne ni okre lone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprz tu medycznego;
- realizacj projektów finansowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej lub niepodlegaj cych 
zwrotowi rodków z pomocy udzielanej przez pa stwa cz onkowskie EFTA, lub innych ni wymienione rodków pochodz cych 
ze róde zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi;
- cele okre lone w odr bnych przepisach oraz umowach mi dzynarodowych; 
- realizacj programów wieloletnich;
- pokrycie kosztów kszta cenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonuj cych zawody medyczne.
na realizacj innych zada okre lonych odr bnymi przepisami;

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

Umowy, o których mowa na wst pie mog by równie zawierane przez zak ad ubezpiecze dzia aj cy na podstawie ustawy  o 
dzia alno ci  ubezpieczeniowej 

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej
Art. 55

Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej pokrywa we w asnym zakresie ujemny wynik finansowy.
Podmiot tworz cy samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej mo e, w terminie 3 miesi cy od up ywu terminu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, pokry ujemny wynik 
finansowy za rok obrotowy tego zak adu, je eli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma warto ujemn – do 
wysoko ci tej warto ci. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji dotycz roku obrotowego obj tego sprawozdaniem 
finansowym.
W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworz cy w terminie 12 miesi cy od up ywu  3 m-cy od 
zatwierdzenia sprawozdania  akt prawny o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo o likwidacji SP ZOZ. 

Art. 56
Likwidacja samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej nast puje w drodze rozporz dzenia, zarz dzenia albo 
uchwa y w a ciwego organu podmiotu tworz cego., która okre la:

- zak adu podlegaj cego likwidacji;
- oznaczenie dnia zaprzestania udzielania wiadcze zdrowotnych, nie wcze niej ni 3 miesi ce od dnia wydania 
rozporz dzenia, zarz dzenia albo podj cia uchwa y;
- oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie pó niej ni 30 dni od dnia, o którym mowa w pkt 2;
- okre lenie sposobu i trybu zadysponowania sk adnikami materialnymi i niematerialnymi;
-oznaczenie dnia zako czenia likwidacji.

i stanowi podstaw do jego wykre lenia z rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno lecznicz z dniem zaprzestania udzielania 
wiadcze zdrowotnych. 

Okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zako czenia nie mo e by d u szy ni 12 miesi cy. W przypadku wydania     
rozporz dzenia, zarz dzenia albo uchwa y o likwidacji nie mo na przed u a terminu zako czenia likwidacji.

Akt prawny o likwidacji samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej stanowi podstaw do jego wykre lenia 
z Krajowego Rejestru S dowego z dniem zako czenia likwidacji.

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 57
Zobowi zania i nale no ci oraz mienie samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej po jego likwidacji staj si

zobowi zaniami i nale no ciami Skarbu Pa stwa albo uczelni medycznej, albo w a ciwej jednostki samorz du 
terytorialnego. 

Art. 62
Po czenie si samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej mo e by dokonane przez:

1) przeniesienie ca ego mienia co najmniej jednego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej (przejmowanego) 
na inny samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej (przejmuj cy);
2) utworzenie nowego samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej powsta ego z co najmniej dwóch cz cych si
samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej.

Po czenie to nast puje bez przeprowadzenia post powania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo cz cych si
podmiotów

Podmioty tworz ce samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, mog dokona po czenia tych zak adów:
1) w drodze rozporz dzenia, zarz dzenia albo uchwa y – w przypadku zak adów maj cych ten sam podmiot tworz cy;
2) w drodze porozumienia – w przypadku zak adów maj cych ró ne podmioty tworz ce.

Akt o po czeniu powinien zawiera w szczególno ci postanowienia o:
firmie samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej powsta ego w wyniku po czenia
przej ciu mienia podmiotu przejmowanego albo podmiotów cz cych si ;
zasadach odpowiedzialno ci za zobowi zania podmiotów cz cych si ;
terminie z o enia wniosku o – odpowiednio – wykre lenie albo  wpis  w odpowiednim rejestrze  nie wcze niejszym ni trzy 
miesi ce od dnia wydania lub przyj cia aktu o po czeniu.
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Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 64
W przypadku jednostek samorz du terytorialnego, które faktycznie wykonywa y uprawnienia i obowi zki podmiotu 

tworz cego samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej, odpowiedzialno za jego zobowi zania ponosz te jednostki w 
cz ciach u amkowych odpowiadaj cych wysoko ci zobowi za powsta ych w okresach, w których wykonywa y one 
uprawnienia i obowi zki podmiotu tworz cego.

Jednostki samorz du terytorialnego, które faktycznie wykonywa y uprawnienia i obowi zki podmiotu tworz cego 
samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej, mog w inny sposób, ni wskazany w ust. 1 i 2, okre li :
- odpowiedzialno za zobowi zania,
- zasady przej cia nale no ci i mienia
samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wykonywa y uprawnienia i obowi zki 
podmiotu tworz cego.

Art. 66
Przed sporz dzeniem aktu przekszta cenia podmiot tworz cy, na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok 

obrotowy, ustala wska nik zad u enia samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej.

Art. 67
Wska nik zad u enia ustala si jako relacj sumy zobowi za d ugoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o 
inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów.

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 69

Przekszta cenie mo e polega na przekszta ceniu samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej w jedn spó k ,
pod warunkiem e przekszta cane zak ady maj ten sam podmiot tworz cy.

Przekszta cenie mo e polega na przekszta ceniu samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej maj cych ró ne
podmioty tworz ce b d ce jednostkami samorz du terytorialnego w jedn spó k .

Organem dokonuj cym przekszta cenia samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej w spó k kapita ow , zwanym 
dalej „organem dokonuj cym przekszta cenia”, jest:

minister w a ciwy do spraw Skarbu Pa stwa – w przypadku samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworz cym jest minister, centralny organ administracji rz dowej albo wojewoda;
organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworz cym jest jednostka samorz du terytorialnego;
rektor – w przypadku samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworz cym jest 
publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadz ca dzia alno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk 
medycznych;
dyrektor Centrum Medycznego Kszta cenia Podyplomowego – w przypadku samodzielnych publicznych zak adów opieki 
zdrowotnej, dla których podmiotem tworz cym jest to Centrum

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej
Art. 73

Organ dokonuj cy przekszta cenia sporz dza akt przekszta cenia samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej w 
spó k zwany dalej „aktem przekszta cenia”. 

Art. 74
Akt przekszta cenia zawiera:

akt za o ycielski spó ki;
imiona i nazwiska cz onków organów spó ki pierwszej kadencji;

pierwszy regulamin organizacyjny.
Art. 75

Akt przekszta cenia zast puje czynno ci okre lone w przepisach ustawy– Kodeks spó ek handlowych  poprzedzaj ce 
z o enie wniosku o wpisanie spó ki do rejestru przedsi biorców.

Niezw ocznie po sporz dzeniu aktu przekszta cenia zarz d spó ki sk ada wniosek o wpisanie spó ki do rejestru 
przedsi biorców, a nast pnie – do rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno lecznicz .

Art. 76
Dniem przekszta cenia samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej w spó k jest dzie wpisania tej spó ki do 
rejestru przedsi biorców.
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Art. 178
Je eli podmiot tworz cy przekszta ci samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej w spó k kapita ow w okresie do dnia 31 

grudnia 2013 r., zobowi zania podmiotu tworz cego przej te od samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej 
mi dzy innymi 
1)z tytu u podatków wobec bud etu pa stwa oraz nale no ci celnych;
2)z tytu u sk adek na ubezpieczenia spo eczne w cz ci finansowanej przez p atnika oraz na Fundusz Pracy, z wyj tkiem
sk adek na ubezpieczenie emerytalne;
3)wobec Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych;

4)z tytu u:
a)op at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie i 
kszta towaniu rodowiska,
b)op at za korzystanie ze rodowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska,
c)op at za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

– stanowi cych przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy 
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochody bud etów powiatów i bud etów gmin, niezale nie od tego, na 
rachunek bankowy którego organu administracji publicznej op aty te powinny by wp acone przez zak ad, 

5)z tytu u administracyjnych kar pieni nych okre lonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;
6)z tytu u op at za u ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa stwa w cz ci stanowi cej dochód bud etu pa stwa;
7)z tytu u odsetek za zw ok , op aty prolongacyjnej, op aty dodatkowej, kosztów upomnienia, od zaleg o ci 
wymienionych w pkt 1–6.

umarza si .

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej
Art. 180

Umorzeniu podlegaj równie :
1) zobowi zania z tytu ów wymienionych w art. 179, w stosunku do których do dnia przekszta cenia zosta y wydane decyzje 

rozk adaj ce ich sp at na raty lub odraczaj ce termin ich p atno ci, albo gdy zobowi zania te stanowi nale no ci sporne;
2) op aty prolongacyjne ustalone w zwi zku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;
3) koszty egzekucyjne dotycz ce zobowi za z tytu ów wymienionych w art. 179.

Umorzeniu nie podlegaj zobowi zania z tytu u:
1)    zaleg o ci podatkowych i celnych okre lonych w decyzji w a ciwego organu podatkowego, organu celnego lub organu 

kontroli skarbowej,
2) sk adek na ubezpieczenia spo eczne i sk adek na Fundusz Pracy,
3) wp at do Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych,
4) op at i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska 

i gospodarki wodnej, bud etów powiatów i bud etów gmin,
5) op at za u ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa stwa

– okre lone w wyniku post powania kontrolnego, je eli zaleg o ci te okre lone zosta y w zwi zku z dokonywaniem czynno ci 
prawnych maj cych na celu obej cie przepisów podatkowych, o nale no ciach celnych, o ubezpieczeniach spo ecznych lub 
przepisów dotycz cych wymiaru i poboru tych nale no ci.

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 182

Przepisy dotycz ce umorzenia zobowi za publicznoprawnych stosuje si odpowiednio do nale no ci z 
tytu u zobowi za podatkowych stanowi cych dochody bud etów jednostek samorz du terytorialnego 
oraz zobowi za publicznoprawnych, w cz ci dotycz cej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony 
rodowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów bud etów powiatów i bud etów gmin, je eli organ 

stanowi cy w a ciwej jednostki samorz du terytorialnego podejmie uchwa o umorzeniu tych nale no ci.

Umorzenie nale no ci jednostek samorz du terytorialnego z tytu u zobowi za likwidowanych SP ZOZO nie 
uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytu u przez bud et pa stwa.
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jednostki samorządu terytorialnego po wejściu 
w życie „Ustawy Koszykowej”
Przekształcenie jednostek służby zdrowia w spółki 
prawa handlowego

Temat

Formalno-prawne zagadnienia przekształceń własnoś-
ciowych. Jak dobrze przygotować się do przekształceń? 
Przekształcenie w spółkę prawa handlowego – proces 
prawny
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Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej
Art. 184

Podmiot tworz cy, który przekszta ci samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej w spó k kapita ow na zasadach 
okre lonych w ustawie mo e ubiega si w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotacj celow z bud etu pa stwa.

Art. 185
Warunkami uzyskania dotacji s :

1) wpisanie spó ki powsta ej z przekszta cenia samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej do rejestru 
przedsi biorców nie pó niej ni w dniu 31 grudnia 2013 r.;

2) spe nienie warunku polegaj cego na:
a) zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowi za cywilnoprawnych podmiotu tworz cego przej tych od 
samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, obejmuj cej co najmniej cz ciowe umorzenie tych zobowi za
lub odsetek od nich, lub

b) istnieniu w dniu przekszta cenia przej tych przez podmiot tworz cy zobowi za cywilnoprawnych wynikaj cych z 
zaci gni tych kredytów bankowych, o których mowa w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zak adów opieki zdrowotnej, lub
c) uiszczeniu przez podmiot tworz cy, który przekszta ci samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej w spó k
kapita ow podatku od towarów i us ug od wniesionego do tej spó ki aportu, lub
d) istnieniu w dniu przekszta cenia zobowi zania wynikaj cego z po yczki, udzielonej przez podmiot tworz cy
samodzielnemu publicznemu zak adowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r., lub
e) poniesieniu kosztów okre lenia warto ci rynkowej nieruchomo ci

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 192

Od dnia wej cia w ycie ustawy nie mog by tworzone samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, 
- wyj tek samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej powsta e w wyniku czenia na  zasadach okre lonych 

w ustawie.
SP ZOZ staj si z dniem wej cia w ycie ustawy podmiotami leczniczymi nieb d cymi przedsi biorcami i maj 12 miesi cy od 
dnia wej cia w ycie ustawy na dostosowanie ich dzia alno ci oraz statutów i regulaminów organizacyjnych  do nowych 
przepisów.

Wszcz te i niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy post powania:
1) w sprawie wpisania, wykre lenia i zmian w rejestrze zak adów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie 

dotychczasowych przepisów, podlegaj umorzeniu z mocy prawa;
2) w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze S dowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec 

samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej s prowadzone po dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy;
3) w sprawie czasowego zaprzestania dzia alno ci s prowadzone po dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy;
4) prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 

publicznych zak adów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zak adów opieki zdrowotnej s prowadzone 
na dotychczasowych zasadach. 

Projekt ustawy o dzia alno ci leczniczej

Art. 205. 

Obowi zek podmiotu tworz cego dotycz cy zmiany formy organizacyjno–prawnej samodzielnego publicznego zak adu opieki 
zdrowotnej albo jego likwidacji, je eli ujemny wynik finansowy tego zak adu nie mo e by pokryty w sposób okre lony w art. 
55, powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpocz ty po dniu 
wej cia w ycie niniejszej ustawy.


