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Szanowni Państwo,

W maju 2011 roku ma wejść w życie Ustawa o działalności leczniczej.

Ustawa ta zmienić ma zasady organizacji i fi lozofi ę funkcjonowania ochrony zdrowia.

Wprowadzić ma także odmienne od dotychczasowych zasady dokonywania przekształceń 

ZOZ.

Wiele szpitali generuje zadłużenie i – na mocy projektowanej ustawy – może powstać 

konieczność ich przekształcenia. Niezbędne jest dostosowanie procesów prze-

kształceń do otoczenia konkurencyjnego i potrzeb zdrowotnych na danym terenie, jak 

również uwzględnienie w tych działaniach wartości emocjonalnych generowanych przez 

pacjentów czy też pracowników SP ZOZ.

Przygotowaliśmy Konferencję, na której objaśnimy mechanizmy wprowadzane przez 

projektowaną ustawę ze szczególnym naciskiem na proces przekształceniowy. Uwzględ-

niamy wszystkie elementy przygotowania prawidłowego przekształcenia: wybór 

trybu i modelu przekształceń, analizę otoczenia oraz audyt samego ZOZ, rozpoznanie po-

trzeb, jak również procesy prawne i ekonomiczne związane z przekształceniem oraz funk-

cjonowaniem podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Nasza propozycja skierowana jest do organów założycielskich SP ZOZ (jednostek samorzą-

du terytorialnego, akademii medycznych i innych) oraz do osób zarządzających zakładami 

opieki zdrowotnej. 

Celem konferencji jest wsparcie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie publicz-

nych placówek ochrony zdrowia w uzyskaniu praktycznych informacji o zasadach 

przygotowania przekształceń, w tym zmianach przepisów prawa. Kładziemy nacisk na 

praktyczną analizę rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie przekształcenia tak, aby 

zapobiec zadłużaniu się zrestrukturyzowanych podmiotów.

Zakres tematyczny naszej Konferencji sprawia, że jest pierwszą w Polsce taką propozy-

cją szkoleniową. Nasi wykładowcy gwarantują praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Minister Zdrowia – Ewy Kopacz.

Z poważaniem

Joanna Nowak-Kubiak

Radca Prawny

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC 
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Szczegółowy program konferencji

Data: 5 kwietnia 2011 roku
Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, Warszawa, ul. Polna 7a

Temat Timing

Rejestracja uczestników, powitalna kawa 10.00
10.30

Otwarcie, powitanie gości
Mariusz Gujski – z-ca red. nacz. Służby Zdrowia
Magdalena Władysiuk – Prezes CEESTAHC

10.30
10.40

Wystąpienia gości honorowych
Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego

10.40
11.00

Przygotowanie do przekształceń
Joanna Nowak-Kubiak – radca prawny, specjalista prawa ochrony zdrowia

omówienie zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym nowych pojęć 
wprowadzanych przez projekt ustawy o działalności leczniczej

omówienie znaczenia analizy otoczenia SP ZOZ, w tym potrzeb zdrowotnych, kie-
runków polityki zdrowotnej JST, konkurencji i kontraktowania świadczeń przez NFZ 
– jako elementów bazowych do wyboru celu i modelu przekształceń 

programy naprawcze w ZOZ jako podstawa działań przekształceniowych w przyszłości

podmioty prowadzące działalność leczniczą  jako elementy systemu ochrony zdro-
wia w gminie, powiecie, województwie, kraju

jak połączyć ogień z wodą czyli zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych a cele działania 
spółek

•

•

•

•

•

11.00
11.20

Integralność rozwiązań jako klucz do efektywnego 
przekształcenia 
Janusz Tamilla – ekspert zarządzania w ochronie zdrowia

szerokie spojrzenie na ZOZ/podmiot prowadzący działalność leczniczą jako byt 
prawny, miejsce powstawania kosztów oraz miejsce tworzenia relacji z pacjentem 
i pracownikiem – podstawą do planowania przyszłości podmiotu

planowanie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych jako narzędzie restrukturyzacji 
i element analizy otoczenia konkurencyjnego niezbędnego do zaplanowania prze-
kształcenia

znaczenie analizy potencjału jednostki, zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych 
w planowanym przekształceniu

•

•

•

11.20
12.05

Przerwa na kawę 15 min.

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia 
Joanna Nowak-Kubiak

łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę – procesy prawne 

procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania o wyborze optymalnego 
trybu postępowania 

•

•

12.20
13.15



Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care CEESTAHC
ul. Starowiślna 8/2, 31-038 Kraków, POLAND

tel.: +48 12 357 76 34, fax: +48 12 396 38 39, e-mail: sekretariat@ceestahc.org

of Technology Assessment in Health Care

Central and Eastern European Society

Konferencja objęta patronatem honorowym Minister Zdrowia – Ewy Kopacz

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCANIA SP ZOZ W SPÓŁKI 
- systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych

Warszawa, 5 kwietnia 2011

Temat Timing

Spółki – podmiotów leczniczych – na tle innych spółek prawa 
handlowego 
Ewa Kowalska – adwokat

rynek regulowany usług zdrowotnych w świetle projektu ustawy o działalności leczniczej

organizacja i działanie organów spółek prowadzących działalność leczniczą pod ką-
tem zabezpieczania dóbr wyższych

kontrola właścicielska nad spółką w kontekście długo- i krótkofalowych planów poli-
tyki zdrowotnej JST i MZ

zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych a zysk w spółce pomiędzy służbą społeczno-
ści a obowiązkami wynikającymi z KSH i innych przepisów

•

•

•

•

13.15
14.00

Umorzenia zadłużeń i dotacje związane z przekształceniami 
– jaki i kiedy można je uzyskać
Izabela Marcewicz-Jendrysik – ekonomistka, specjalistka zarządzania w ochronie 
zdrowia

omówienie zobowiązań przejętych od SP ZOZ podlegających umorzeniu w przypad-
ku przekształcenia w spółkę kapitałową

omówienie zobowiązań nie podlegających umorzeniu w przypadku przekształcenia

jak optymalizować koszty przekształcenia

jak uzyskać dotację na częściowy zwrot kosztów przekształcenia

•

•

•

•

14.00
14.25

Lunch 45 min.

Finanse nowego ZOZ
Izabela Marcewicz-Jendrysik

zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność 
leczniczą

kontrakt z NFZ

świadczenia komercyjne

•

•

•

15.10
15.40

Prawo zamówień publicznych
Dariusz Koba – prawnik

pojęcie podmiotu prawa publicznego oraz przesłanki i zakres stosowania przepisów PZP

dokument rządowy „Nowe podejście do zamówień publicznych
– zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważo-
ny rozwój”

wskazówki jak w praktyce uwzględniać w procesie udzielania zamówień aspekty 
gospodarcze, środowiskowe, społeczne i informatyczne

zamówienia na usługi zdrowotne w świetle przepisów PZP oraz projektu ustawy 
o działalności leczniczej

udzielenie zamówienia jako sposób osiągania szerszych celów i wartości

•

•

•

•

•

15.40
16.10

System zarządzania jakości usług – projektowanie akredytacja, 
certyfi kacja i relacje z otoczeniem
Janusz Tamilla – ekspert zarządzania w ochronie zdrowia

problematyka zarządzania jakością jako punkt wyjścia do implementacji nowoczes-
nych narzędzi kierowania zakładem

•

16.10
16.30

Podsumowanie Konferencji
Joanna Nowak-Kubiak, Magdalena Władysiuk, Mariusz Gujski

16.30
16.40
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Wykładowcy

Joanna Nowak-Kubiak 

Radca prawny, specjalista prawa 
ochrony zdrowia

Od 2002 roku zwią-
zana z administracją 
publiczną. Była radcą 
prawnym w Urzędzie 
Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produk-
tów Biobójczych, a 

następnie Dyrektorem Biura Organiza-
cyjno-Prawnego Centrali Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Wdrażała nowe zasa-
dy kontraktowania świadczeń. Reprezento-
wała NFZ w pracach nad ustawą o świad-
czeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych. Od kilku lat dora-
dza zakładom opieki zdrowotnej. Obec-
nie – z ramienia organizacji społecznych 
– uczestniczy w pracach nad projektem 
ustawy o działalności leczniczej.

Janusz Tamilla 

Ekspert zarządzania w ochronie 
zdrowia

Z ochroną zdrowia 
związany od 1979 r.. 
Od wielu lat na samo-
dzielnych lub kierow-
niczych stanowiskach 
w systemie ochrony 
zdrowia. Były Dy-
rektor Departamen-

tu Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 
Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, a na-
stępnie Z-ca Dyrektora Departamentu 
Świadczeń Zdrowotnych Centrali NFZ. 
Jeden z nielicznych specjalistów z za-
kresu zabezpieczania potrzeb zdrowot-
nych oraz praktyk przekształceń w ochro-
nie zdrowia. 

Ewa Kowalska 

Adwokat

Wieloletni dyrek-
tor prawny dużych 
spółek kapitało-
wych działających 
na rynku regulowa-
nym. Specjalizuje się 
w prawie handlowym 
i gospodarczym, do-

radza w procesie zakładania spółek, bie-
rze udział w ich bieżącej obsłudze oraz 
transakcjach przejmowania przedsię-
biorstw. Aktualnie prowadzi praktykę jako 
doradca fi rm w zakresie spraw korporacyj-
nych świadcząc kompleksowe usługi praw-
ne dla polskich i zagranicznych podmiotów 
gospodarczych.

Izabela Marcewicz-Jendrysik 

Ekonomistka

Specjalistka zarzą-
dzania w ochronie 
zdrowia, od wielu lat 
pełni funkcje kierow-
nicze w SP ZOZ-ach 
odpowiedzialna za 
ich fi nanse. Obecnie 
dyrektor Warszaw-
skiego Szpitala dla 
Dzieci SP ZOZ. 
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Dariusz Koba

Prawnik, absolwent UW, KSAP i EWSPiA

Pierwszy Dyrektor Ze-
społu Szkoleń i Promo-
cji Urzędu Zamówień 
Publicznych. Od 1994 
roku przeprowadził 
kilkaset szkoleń z 
zakresu zamówień 
publicznych dla za-
mawiających i wyko-
nawców, w których 

udział wzięło blisko 10 000 osób. Autor 
licznych publikacji i książek. Współzało-
życiel i wspólnik, a obecnie Prezes Zarządu 
Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o..

Magdalena Władysiuk

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Praktyk EBM i HTA 
oraz FE z kilkunasto-
letnim doświadcze-
niem. Autorka wielu 
programów szkole-
niowych i analiz ba-
dawczych z zakresu 
HTA, EBM. Autorka 
rozpraw i artykułów w 
polskiej i zagranicznej 
prasie branżowej.

Organizatorzy

Stowarzyszenie CEESTAHC

ul. Starowiślna 8/2

31-038 Kraków

Kontakt: Tomasz Jan Prycel – tel. kom. +48 505 266 204

www.ceestahc.org

Kancelaria Radcy Prawnego – Joanna Nowak-Kubiak

ul. Parkowa 13/17 lok. 140

00-759 Warszawa

tel. +48 600 914 489

•

•
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Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób:

Imię Nazwisko Kwota +23% VAT

Razem:

w Konferencji: PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEKSZTAŁCANIA SP ZOZ W SPÓŁKI 
– systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych
organizowanej 5 kwietnia 2011 w: Warszawa, Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, 
Warszawa, ul. Polna 7a
przez: Stowarzyszenie CEESTAHC, ul. Starowiślna 8/2, 31-038 Kraków oraz Kancelarię Radcy 
Prawnego - Joanna Nowak-Kubiak, ul. Parkowa 13/17 lok. 140, 00-759 Warszawa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa e-mailem na 
adres: sekretariat@ceestahc.org lub faxem na numer +48 12 396 38 39
Należność w wysokości 400 PLN netto plus 23% VAT (492 PLN), przekażemy w terminie 
do 5 dni przed terminem konferencji przelewem na konto:
97 1240 4689 1111 0000 5142 0745
CEESTAHC, ul. Starowiślna 8/2, 31-038 Kraków, NIP: 676-22-46-760.
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Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia nas od zapłaty należności w pełnej 
wysokości. Wymagana pisemna rezygnacja najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji 
(po tym terminie zobowiązujemy się uiścić pełny koszt konferencji za zgłoszone osoby). 

Osoba upoważniona (pieczęć i podpis)

Zgłoszenie uczestnictwa

w Konferencji:

PRAKTYCZNE ASPEKTY 

PRZEKSZTAŁCANIA SP ZOZ 

W SPÓŁKI 

– systemowe rozwiązania 

w świetle nowych regulacji 

prawnych

Warszawa, 5 kwietnia 2011

Wypełnić drukowanymi 

literami i wysłać na nr faks:

12 396 38 39


	Nazwa firmy 1: 
	Nazwa firmy 2: 
	Adres: 
	Kod pocztowy: 
	Poczta: 
	Telefon: 
	Fax: 
	E-mail: 
	NIP: 
	Imie 1: 
	Nazwisko 1: 
	Kwota 1: [0]
	Imie 2: 
	Nazwisko 2: 
	Kwota 2: [0]
	Imie 3: 
	Nazwisko 3: 
	Kwota 3: [0]
	Suma: 0
	Drukuj: 


