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w pytaniach i odpowiedziach

Jaka jest mo¿liwoœæ sprywatyzowania laboratorium
diagnostycznego szpitala powiatowego?
Czy takie prywatyzacje by³y ju¿ przeprowadzane?
Sposoby prywatyzacji szpitala powiatowego mogą
być bardzo różne. Nie ma przeszkód prawnych, aby
prywatyzacja była tylko częściowa tzn. objęła jedynie
część zakładu, jakim jest laboratorium diagnostyczne.
Tym bardziej, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4,
ustawy z 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408, z późn. zm. [uzoz], laboratorium diagnostyczne przewidziane jest w ustawie jako samodzielna forma prowadzenia zakładu
opieki zdrowotnej pod względem przedmiotowym
(rodzaju prowadzonej działalności).
Prywatyzacja może obejmować swym zakresem jedynie część zakładu, np. laboratorium diagnostyczne,
pozostawiając przykładowo lecznictwo zamknięte
w sferze publicznej. Wówczas niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiedniego podziału zakładu i dopiero potem sprywatyzowanie części zoz-u powstałego w drodze jego przekształcenia. Zgodnie z regulacją art. 2 ust. 2 uzoz, zakład opieki zdrowotnej może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej. Możliwości zbudowania struktury organizacyjnej zoz-u są więc szerokie, podobnie jak wzajemnych powiązań i zależności między nimi.
Inicjatorem prywatyzacji zakładu może być zarówno kierownik zakładu, jak i organ, który
utworzył zakład oraz sami pracownicy Zasadniczo podmiot, który utworzył zakład, ma również
kompetencję do jego przekształcenia. Przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
zgodnie z treścią art. 36 ustawy O zakładach opieki zdrowotnej, może nastąpić w wypadku szpitala
powiatowego w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 1999 r., II SA/Łd 1115/99, OSS 2000 nr 2 poz.
51). Sam statut zakładu opieki zdrowotnej może przewidywać jeszcze inne, nieprzewidziane
w przepisach ustaw i rozporządzeń warunki przekształcenia zoz-u, w tym sporządzenie np. planu
przekształcenia lub obowiązek konsultacji z organem sprawującym nadzór.
Szczegółowym zasadom przekształceń publicznych zoz-ów poświęcono rozdział drugi ustawy
O zakładach opieki zdrowotnej. Narzędzia przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia obecnie wynikają z rozszerzenia zakresu stosowania przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. O komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: – DzU z 2002 r. nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)
W ramach systemowej nowelizacji przepisów ustawy O zakładach opieki zdrowotnej trwają prace
nad ścieżką przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Projekt ustawy
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i o zmianie niektórych innych ustaw oraz o przekształceniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności publicznej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl. Nowe ustawy określić mają warunki oraz procedurę procesu przekształceń.
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