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1. Zasady przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej  
 

 
Rada Powiatu Rawskiego w dniu 28.05.2010 roku dokonała wyboru kierunku 

zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( Uchwała Nr XLII/223/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie wyboru 
kierunku zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej) polegającego na likwidacji SPZOZ i powierzeniu 
wykonywania usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego podmiotowi 
zewnętrznemu, któremu zostanie wydzierŜawiony majątek pozostały po 
zlikwidowanym Zakładzie na okres 30 lat. Na bazie dzierŜawionego majątku podmiot 
zewnętrzny utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejmie                                   
i zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania  i jakości w ramach umów                  
z Narodowym Funduszem Zdrowia,  co najmniej w takim zakresie w jakim były 
realizowane przez zlikwidowany SPZOZ. Nowoutworzony NZOZ zostanie wpisany do 
rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego. 

Zmiana formy organizacyjno-prawnej funkcjonowania Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej nie zakłada 
tworzenia spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu, której przedmiotem 
działalności byłoby prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w celu 
zapewnienia mieszkańcom powiatu rawskiego realizacji świadczeń zdrowotnych po 
zlikwidowanym Zakładzie. 

  Powiat Rawski nie będzie równieŜ powiązany kapitałowo z podmiotem 
zewnętrznym, który będzie prowadził nzoz w celu świadczenia usług zdrowotnych dla 
mieszkańców powiatu rawskiego. 

 W związku z przyjętym kierunkiem zmian organizacyjno-prawnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
nastąpi: 

1) Przeprowadzenie postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na dzierŜawę mienia 
podmiotowi zewnętrznemu ,  który:  

a) na bazie wydzierŜawionego od Powiatu mienia utworzy i zarejestruje 
w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Wojewodę Łódzkiego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który 
przejmie i zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości w ramach umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, co najmniej  w zakresie w jakim były dotychczas realizowane 
przez zlikwidowany SPZOZ, 

b) przejmie w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy pracowników 
przewidzianego do likwidacji SPZOZ, 

c) zobowiąŜe się do dostosowania dzierŜawionych obiekty do wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.                      
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 



 3 

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i  urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej ( Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r. Nr 213, poz. 1568 ze 
zmianami). 

d) zobowiąŜe się do rozbudowy ( wybuduje nowy pawilon ) szpitala                
w całkowitej zgodności z prawem budowlanym dla tego typu 
budynków oraz przepisami  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
10 listopada 2006 r.  w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem   fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki  zdrowotnej ( Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r. Nr 213, 
poz. 1568 ze zmianami) , 

e) doposaŜy zoz w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do realizacji   
      świadczeń odpowiadających obowiązującym standardom i normom.     

 
2) Podpisanie umowy dzierŜawy majątku i przejęcia realizacji świadczeń 

zdrowotnych po zlikwidowanym SPZOZ z podmiotem zewnętrznym. 
3) Podjęcie uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, po zawarciu  umowy o której mowa w pkt 2  
4) Zakończenie działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i wykreślenie go z rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej, po utworzeniu przez  podmiot zewnętrzny niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej i wpisaniu go do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę łódzkiego oraz zawarciu umów               
o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia .  

5) Realizacja świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej który utworzył i będzie prowadził podmiot zewnętrzny, przejętych 
po zlikwidowanym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

6) Po zakończeniu czynności likwidacyjnych i wykreśleniu SPZOZ z Krajowego 
Rejestru Sądowego nastąpi przejęcie przez Powiat Rawski zobowiązań                   
i naleŜności zlikwidowanego Zakładu na podstawie art. 60, ust. 6 ustawy                      
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej  (tekst jednolity 
z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89  ze zmianami). 

7) Spłata przejętego zadłuŜenia przez Powiat Rawski. 
  
W celu uzyskania dotacji z budŜetu państwa na spłatę części zobowiązań 

przejętych po zlikwidowany SPZOZ, Powiat Rawski będzie ubiegał się o objęcie 
Programem wieloletnim pod nazwą „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego        
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” ustanowionego Uchwałą             
Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą  „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”  

Zgodnie z załoŜeniami Programu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły 
otrzymać dotację z budŜetu państwa na zadania własne jednostek samorządu 
terytorialnego z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich                  
w związku z przejęciem zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60, ust. 6 ustawy                      
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej  (tekst jednolity z 2007 
roku Dz.U. Nr 14 poz. 89  ze zmianami) w wysokości: 
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1) zobowiązań publicznoprawnych spzoz przejętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego na podstawie art. 60, ust. 6 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej  (tekst jednolity z 2007 
roku Dz.U. Nr 14 poz. 89  ze zmianami) według stanu na dzień zakończenia 
likwidacji, jednak nie większe niŜ kwota zobowiązań znana na dzień 
31.12.2008r.,  

2)  umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej i odsetek  z tytułu zobowiązań 
cywilnoprawnych.  

3) zobowiązań cywilnoprawnych, wynikających z zaciągniętych kredytów 
bankowych, o których mowa w art.34 ust.1pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2008r., przejętych przez 
jednostki samorządu terytorialnego  na podstawie art.60,ust.6 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej. 
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2. Harmonogram przekształcenia Samodzielnego Public znego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie  Mazowieckiej. 

 
 

Lp. Działanie 
 

Termin realizacji  Wykonawca 

1 Przyjęcie kierunków zmian  organizacyjno-prawnych 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

28 maj.2010 rok Rada Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

2. WyraŜenie zgody na wydzierŜawienie majątku 
uŜytkowanego przez SPZOZ po jego likwidacji,  
stanowiącego własność Powiatu Rawskiego 

28 maj.2010 rok Rada Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

3.  Przyjęcie „Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na terenie Powiatu Rawskiego”. 

 23 czerwiec 2010 rok Rada Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

4.  ZłoŜenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego  
wraz z Programem i wymaganymi dokumentami o 
dokonanie oceny. 

 28- 30 czerwiec 2010 rok Zarząd Powiatu Rawskiego 

5. Wszczęcie procedury przetargowej (podanie do 
publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
planowanych do wydzierŜawienia, przygotowanie 
dokumentacji przetargowej i projektu umowy dzierŜawy). 

 Czerwiec 2010 rok Zarząd Powiatu Rawskiego 

6. Ogłoszenie przetargu na dzierŜawę. 
 

 Lipiec  2010 rok Zarząd Powiatu Rawskiego 

7. Wybór podmiotu zewnętrznego. 
  

 Sierpień - wrzesień 2010 rok Komisja Przetargowa 

8. Podpisanie umowy dzierŜawy z wybranym podmiotem 
zewnętrznym. 

Wrzesień 2010 roku  Zarząd Powiatu Rawskiego 

9.  Uzyskanie wymaganych opinii z Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

Wrzesień- paŜdziernik 2010 rok   

10. Wystąpienie do uprawnionych podmiotów o wyraŜenie 
opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 
sprawie  likwidacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
 

Wrzesień 2010 rok Zarząd Powiatu Rawskiego 
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11. Podjęcie uchwały o likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 

 29 październik 2010roku.  Rada Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

12. Powołanie likwidatora SPZOZ-u i podpisanie z nim 
umowy na przeprowadzenie czynności likwidacyjnych. 

 Listopad 2010 rok  
 
 

Zarządu Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

13. Zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

 28 luty 2011 rok.  

14. Rozpoczęcie działalności przez NZOZ   
 

1marzec 2011 rok.  

15. ZłoŜenie wniosku do Wojewody o wykreślenie SPZOZ z 
rejestru zakładów opieki zdrowotnej. 
 

 luty 2011 rok. Likwidator 

16. Zakończenie czynności likwidacyjnych i złoŜenie wniosku 
do sądu o wykreślenie SPZOZ z KRS 
 

 Do 30 kwietnia 2011 roku. Likwidator 

17. Odwołanie Rady Społecznej SPZOZ  
 

 Marzec  2011r. Rada Powiatu Rawskiego. 
Uchwała 

18. Przyjęcie przez Zarząd Powiatu Rawskiego 
sprawozdania z przeprowadzonych czynności 
likwidacyjnych oraz sprawozdania finansowego 
sporządzonego na dzień zakończenia działalności 
SPZOZ. 
 

 30 kwietnia 2011 roku Zarządu Powiatu Rawskiego 
Uchwała 

19. Przejęcie naleŜności i zobowiązań po zlikwidowanym 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej przez Powiat Rawski. 
 

30 kwietnia 2011 roku Rada Powiatu Rawskiego. 
Uchwała 

20. ZłoŜenie wniosku do Wojewody Łódzkiego o objęcie 
Programem „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”. 
 
 

Do 10 Maja 2011 roku Zarząd Powiatu Rawskiego 
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21 Podpisanie umowy z Ministrem Zdrowia o udzielenie 
dotacji 

Lipiec 2011 rok Zarząd Powiatu Rawskiego 

21. Otrzymanie dotacji Sierpień 2011 rok. Rada Powiatu Rawskiego. 
Uchwała 

22. Spłata przez Powiat przejętych zobowiązań 
zlikwidowanego SPZOZ z wykorzystaniem dotacji. 

 Harmonogram  spłaty  Wydziały ZPS/ FN 

23. Rozliczenie dotacji Do 31.12.2012 roku. Wydziały ZPS/FN 
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