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prawnik

w pytaniach i odpowiedziach

Jakie s¹ wymagania prawne dotycz¹ce planu po³¹czenia dwóch szpita li? Bardzo proszê o odpowiedŸ lub wskazanie Ÿróde³, w których mogê
znaleŸæ materia³y na ten temat.
Kwestia ³¹czenia szpitali ró¿ni siê w zale¿noœci od tego, czy szpital jest publicznym, czy
te¿ niepublicznym zak³adem opieki zdrowotnej.
Publicznym zak³adem jest zak³ad utworzony wy³¹cznie przez:
– ministra,
– centralny organ administracji rz¹dowej,
– wojewodê,
– jednostkê samorz¹du terytorialnego (gminê, powiat, województwo),
– pañstwow¹ uczelniê medyczn¹ lub inn¹ pañstwow¹ uczelniê prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych (tzw. zak³ad kliniczny,
uniwersytecki).

Strona startowa

Niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e zostaæ za³o¿ony przez:
– koœció³ lub zwi¹zek wyznaniowy,
– pracodawcê dla swoich pracowników,
– fundacjê,
– zwi¹zek zawodowy,
– samorz¹d zawodowy,
– stowarzyszenie,
– osobê prawn¹,
– osobê fizyczn¹,
– spó³kê niemaj¹c¹ osobowoœci prawnej (art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej).

OdpowiedŸ na pytanie
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Przy ³¹czeniu niepublicznych zak³adów konieczne jest zachowanie wymogów dotycz¹cych jednostki prowadz¹cej zak³ad. Wszelkie kwestie zwi¹zane z ³¹czeniem bêd¹ wiêc regulowaæ przepisy ustaw normuj¹cych dzia³alnoœæ koœcio³ów, zwi¹zków zawodowych, fundacji czy samorz¹dów zawodowych. Jako ¿e najczêstsz¹ form¹ prowadzenia niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest jednak spó³ka cywilna lub handlowa, najwiêksze
znaczenie w tym zakresie maj¹ przepisy kodeksu cywilnego (normuj¹ce dzia³anie spó³ek
cywilnych) oraz kodeksu spó³ek handlowych (normuj¹ce dzia³anie spó³ek handlowych).
Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spó³ek handlowych nie nak³adaj¹ ¿adnych wymogów w zakresie ³¹czenia zak³adów, chyba ¿e wraz z po³¹czeniem zak³adów nastêpowa³oby po³¹czenie spó³ek je prowadz¹cych. W takim wypadku w odniesieniu do spó³ek
cywilnych wystarcza³oby zawarcie kolejnej umowy spó³ki. Wymogi po³¹czenia spó³ek handlowych okreœlaj¹ natomiast przepisy tytu³u IV dzia³u I kodeksu spó³ek handlowych. Jednym z wymogów jest sporz¹dzenie planu po³¹czenia, który zgodnie z art. 499 kodeksu
powinien okreœlaæ co najmniej:
– typ, firmê i siedzibê ka¿dej z ³¹cz¹cych siê spó³ek, sposób ³¹czenia, a w przypadku
po³¹czenia przez zawi¹zanie nowej spó³ki – równie¿ typ, firmê i siedzibê tej spó³ki,
– stosunek wymiany udzia³ów lub akcji spó³ki przejmowanej b¹dŸ spó³ek ³¹cz¹cych siê
przez zawi¹zanie nowej spó³ki na udzia³y lub akcje spó³ki przejmuj¹cej, b¹dŸ spó³ki nowo zawi¹zanej i wysokoœæ ewentualnych dop³at,
– zasady dotycz¹ce przyznania udzia³ów albo akcji w spó³ce przejmuj¹cej b¹dŸ
w spó³ce nowo zawi¹zanej,
– dzieñ, od którego udzia³y albo akcje uprawniaj¹ do uczestnictwa w zysku spó³ki
przejmuj¹cej b¹dŸ spó³ki nowo zawi¹zanej,
– prawa przyznane przez spó³kê przejmuj¹c¹ nowo zawi¹zan¹ wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spó³ce przejmowanej b¹dŸ w spó³kach ³¹cz¹cych
siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki,
– szczególne korzyœci dla cz³onków organów ³¹cz¹cych siê spó³ek, a tak¿e innych
osób uczestnicz¹cych w po³¹czeniu, je¿eli takie zosta³y przyznane.

W odniesieniu do publicznych zak³adów opieki zdrowotnej wymogi zwi¹zane z ³¹czeniem, przekszta³caniem i likwidacj¹ zak³adów normuj¹ przepisy dzia³u II rozdzia³u II ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (DzU z 1991 r., nr 91, poz. 408 z póŸn.
zm.). Bêd¹ mia³y one zastosowanie w zale¿noœci od tego, czy po³¹czenie ma charakter przejêcia jednego lub kilku zak³adów
przez inny, czy te¿ zlikwidowania kilku zak³adów i zawi¹zania jednego – ca³kowicie nowego. Przepisy te nie nak³adaj¹ na organy ³¹cz¹ce zak³ady obowi¹zku sporz¹dzenia planu po³¹czenia w konkretnym, wskazanym przez ustawê kszta³cie.
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