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         Zarząd  
Powiatu Rawskiego  

Szanowni  Państwo, 
 
 Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego ma do wykonania zadania 
publiczne określone w przepisach prawa. Do takich zadań, naleŜy między innymi, 
zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług zdrowotnych, w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie Powiat zadanie to realizuje przy pomocy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej(SPZOZ), 
dla którego jest organem załoŜycielskim.  

Nie od dziś znany jest nam fakt, Ŝe SPZOZ ma problemy finansowe, które 
w konsekwencji mogą doprowadzić do zaprzestania jego dalszej działalności. W tej 
sytuacji, aby nie doszło do faktycznej likwidacji Szpitala, koniecznym stało się 
przekształcenie go w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzony przez spółkę 
prawa handlowego, ze 100% udziałem  Powiatu Rawskiego.  

Proces przekształcenia budzi wśród mieszkańców Powiatu wiele kontrowersji 
i obaw, dlatego teŜ pragniemy w niniejszej ulotce, wyjaśnić kilka najistotniejszych kwestii  
z tym związanych. 

śywimy głęboką nadzieję, Ŝe te informacje, ułatwią Państwu zrozumienie istoty 
podejmowanych przez władze Powiatu działań, na rzecz zapewnienia mieszkańcom 
bezpieczeństwa zdrowotnego,  jak równieŜ zmniejszą niepokój o dalsze funkcjonowanie 
Szpitala i o bezpłatne korzystanie z usług, które będą w nim realizowane.  
                                                                                             

 Zarząd  Powiatu  Rawskiego 
 

1. Jaki jest cel przekształcenia szpitala? 
 

Celem przekształcenia jest : 
1) dalsze i nieprzerwane zapewnienie mieszkańcom Powiatu Rawskiego 

bezpłatnej opieki stacjonarnej tj. szpitalnej, 
2) umoŜliwienie Szpitalowi  rozwoju i przekształcania się w nowoczesną placówkę 

medyczną na miarę naszych czasów, aby mógł  skutecznie i bezpiecznie leczyć 
pacjentów. 

3) rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych, 
4) utrzymanie miejsc pracy. 

Aby Szpital mógł się rozwijać naleŜy wyposaŜyć go w nowoczesny sprzęt 
i aparaturę medyczną oraz dostosować jego budynki do przepisów unijnych, 
określających wymogi techniczne i sanitarne pomieszczeń, w których naleŜy udzielać 
świadczeń zdrowotnych. Zatem niezbędne są remonty oddziałów szpitalnych oraz 
rozbudowa Szpitala - budowa nowego pawilonu.  

Te inwestycje naleŜy zrealizować do końca 2012 roku. Są one bardzo kosztowne, 
i nie stać na nie ani Powiatu Rawskiego ani obecnego, zadłuŜonego  Szpitala.   
Taka sytuacja rodzi potrzebę szukania nowych rozwiązań organizatorskich i źródeł 
finansowania. Jedną z takich moŜliwości jest zmiana formy prawnej, czyli przekształcenia 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
(NZOZ), prowadzone przez spółki prawa handlowego – taką właśnie moŜliwość stwarza 
program rządowy pt. „Ratujemy polskie szpitale.” 

Nowy zakład rozpocznie swoją działalność bez zadłuŜenia, co zwiększy jego 
szansę na pozyskanie kredytów bankowych na własny rozwój i umoŜliwi ubieganie się 
o środki unijne, na powyŜsze inwestycje. 
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2. Na czym polega przekształcenie? 
 

Przekształcenie SPZOZ będzie polegało na : 
1) płynnej zmianie formy organizacyjno-prawnej, co  nie zakłóci procesu 

udzielania świadczeń zdrowotnych. 
2) utworzeniu  spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu,  
3) likwidacji SPZOZ-u, 
4) utworzeniu przez spółkę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ), 
5) wyposaŜeniu NZOZ-u w majątek zlikwidowanego SPZOZ-u . 
6) przejęciu przez NZOZ  dotychczasowego zakresu działalności obecnego 

SPZOZ-u,  w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czyli 
ubezpieczenia zdrowotnego.  

Zakład będzie miał charakter publiczny, gdyŜ wszelkie strategiczne decyzje będą 
podejmowane z udziałem Powiatu Rawskiego, poniewaŜ będzie on  właścicielem spółki.  

 
 
3.   Czy pacjenci b ędą musieli płaci ć za leczenie ?     Absolutnie nie !   

 
Pojawiające się wątpliwości, czy likwidacja SPZOZ i utworzenie NZOZ nie 

pociągnie za sobą konieczności odpłatności za leczenie,  pokrywanej bezpośrednio przez 
pacjenta i czy nie doprowadzi do ograniczenia zakresu świadczonych usług zdrowotnych, 
wynikają przede wszystkim z nieznajomości celu przekształcenia.  

Proces przekształcenia jest tylko instrumentem prawnym i nie prowadzi do 
fizycznego zamknięcia szpitala.  

Szpital w Rawie Mazowieckiej będzie dalej świadczył nieodpłatnie usługi 
zdrowotne  dla ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.                                 

Obawy, Ŝe w Szpitalu, który będzie niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej 
będą leczeni tylko ludzie „zdrowsi”  lub „ bogatsi” nie mają Ŝadnego racjonalnego 
uzasadnienia.   

Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonują juŜ inne Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej udzielające świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,  
specjalistycznej, czy rehabilitacji. 

Nad prawidłowością realizacji usług zdrowotnych będzie nadal czuwał Zarząd 
Powiatu Rawskiego, płatnik czyli Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółki, a takŜe sami mieszkańcy poprzez swoje opinie.   

 
Reasumuj ąc, likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi eki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej nie jest to Ŝsama z jego zamkni ęciem, 
a prywatyzacja nie oznacza dla pacjentów płacenia z a świadczone usługi 
zdrowotne.  

Przekształcenie daje szans ę na utworzenie sprawnej i dostosowanej do 
istniej ących warunków placówki  ochrony zdrowia. 


