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Zmiana prawa: Rząd proponuje, aby zakłady opieki zdrowotnej miały dwa lata na 
                          przekształcenie się w spółki.

   Dzisiaj odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy wprowadzającej ustawy
z zakresu ochrony zdrowia (druk sejmowy nr 294). Do Sejmu trafił jako poselski, ale został
przygotowany przez rząd, który na ostatnim posiedzeniu pozytywnie go zaopiniował. 
   Głównym celem projektu jest wprowadzenie w Ŝycie pięciu innych ustaw reformujących system
lecznictwa (m.in. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, o rzeczniku praw pacjenta, o pracownikach
ZOZ). Dzięki wprowadzeniu do niego przepisów dotyczących pomocy finansowej państwa moŜliwe
będzie przeprowadzenie częściowego oddłuŜenia ZOZ. BudŜet zobowiązał się do pokrycia tzw.
zadłuŜenia wymagalnego placówek medycznych. Dotyczy to długów, które powstały do końca 2007
roku, a ich termin płatności juŜ minął. W 2009 roku rząd zamierza przeznaczyć na ten cel 2,7 mld zł.
Resort zdrowia przewiduje, Ŝe łącznie z publicznych pieniędzy ma skorzystać 1,6 tys. jednostek
medycznych.
   Projekt ustawy wprowadzającej zakłada podział szpitali na trzy róŜne kategorie – A, B, C.
Przypisanie do jednej z nich będzie zaleŜało od wartości tzw. wskaźnika rentowności i płynności
finansowej, jaki uzyskają poszczególne placówki. Do kategorii A zostaną zakwalifikowane te zakłady,
które w ogóle nie mają długów, natomiast do C te najbardziej zadłuŜone. W związku z tym będą one
musiały wprowadzić programy naprawcze.
   W stanowisku opiniującym projekt ustawy rząd proponuje wydłuŜenie okresu, w jakim placówki
medyczne muszą przekształcić się w spółki prawa handlowego. Mają mieć na to dwa lata, a nie jak
wcześniej proponowano tylko rok, czyli do końca 2009 roku.  Te zakłady, które nie przekształcą się w
spółki w określonym czasie, zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru ZOZ i Jednostek Badawczo-
Rozwojowych.
   Ponadto rząd chce, aby szpitale-spółki były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT) przez dwa lata od wejścia ustawy w Ŝycie, tj. od przyszłego do końca 2010 roku. Z przywileju
tego skorzystają takŜe istniejące niepubliczne placówki medyczne, w których samorząd terytorialny na
dzień 1 stycznia 2009 r. będzie miał akcje lub udziały.
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