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            Zarząd  

   Powiatu Rawskiego                                           Szanowni  Państwo, 
 

Proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej ( w tym Szpitala) w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej budzi 
wśród mieszkańców Powiatu wiele kontrowersji i obaw.  

śywimy głęboką nadzieję, Ŝe informacje zawarte w niniejszej ulotce, ułatwią 
Państwu zrozumienie istoty podejmowanych przez władze Powiatu Rawskiego działań, na 
rzecz zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom,  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, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 
i aparatury medycznej oraz dostosowanie pomieszczeń do wymagań przepisów 
prawa, aby mógł  skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów, 

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

 
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 SPZOZ-u, 

w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czyli ubezpieczenia 
zdrowotnego.  

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

 
Nowy NZOZ 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.   

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

Reasumując likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej nie jest toŜsama z jego zamknięciem, a prywatyzacja nie oznacza 
dla pacjentów płacenia za świadczone usługi zdrowotne.         


