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„Rok temu zadeklarowałem, że moją misją jest przywrócenie 

ochronie zdrowia charakteru służby.” 
           Pozytywne skojarzenie     – z empatią i poświęceniem 

           Pejoratywnie skojarzenie  - z elementem wyzysku i poddaństwa 
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Reforma służby zdrowia. Piękne hasła, czy coś 

więcej ? 

















 Historyczna : z dnia 30.08.1991r. O ZOZ(przeszło 50 nowelizacji), 
 Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych . 
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 

2015, poz. 618 ze zm. 10.06.2016r.), nowelizacja     w dniu 
15.07.2016r. – Zakłady Lecznicze zamiast przedsiębiorstw podmiotów 
leczniczych. 

 Regulacje - Rozporządzenia MZ , które poprawiły status zawodowy:  
 -  z dnia 20.12.2012r. sprawie standardów postępowania medycznego    

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą(na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy   
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej- „5. Minister 
właściwy do spraw zdrowia może określić drodze rozporządzenia, 
standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach 
medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność 
leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości 
świadczeń zdrowotnych.), 

- z dnia 28.12.2012r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami(art. 50 ust. 2 ustawy o d.l.), 

 
 



 Art. 5. 1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać 

 swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz    
w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących 

 Działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.  

 Art. 26. 1. Podmiot leczniczy spełniający przesłanki 

 określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.7)), zwany dalej 

 „udzielającym zamówienia”, może udzielić zamówienia 

 na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 
„zamówieniem”, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, lub 

 osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, 

 zwanym dalej „przyjmującym zamówienie”. 

  2. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz 
zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez udzielającego zamówienia 

 i przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100. 

 3. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. 

                                                                                                                                                    



 4. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust. 1, art. 147—150, 151 ust. 
1—5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 
2008 r. Nr 164, poz. 1027, z poźn. zm.8)), przy czym prawa i obowiązki Prezesa 

 Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu 
leczniczego udzielającego zamówienia. 

 

 USTAWA 

 z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1) 

 (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.) 

 Art. 146. (299) 1. Prezes Funduszu określa: 

 1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

 zdrowotnej; 

 2) kryteria oceny ofert; 

 3) warunki wymagane od świadczeniodawców. 

 2. Prezes Funduszu przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia 

 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteriów oceny ofert i warunków 

 wymaganych od świadczeniodawców zasięga opinii właściwych konsultantów krajowych. 

 3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana przez konsultanta krajowego 

 Prezesowi Funduszu w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 14 
dni. 

 Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

 





 Osobą prowadzącą pozarolniczą działalność - w myśl ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 
r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm. ) - jest przedsiębiorca, czyli osoba 
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 

 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, za wynikłe     
z niej zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. 

 Prawo Shapero : „ Przedsiębiorstwa , które planują, pracują lepiej niż  
przedsiębiorstwa , które tego nie robią, nawet, gdy nigdy nie 
działają zgodnie z planem”. 

 Biznes Plan : skonkretyzowanie koncepcji działania, ustalenie 
sposobów osiągania założonych celów przy uwzględnieniu 
istniejących uwarunkowań, i przede wszystkim w celu oceny , czy 
dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia i czy będzie 
opłacalne?. 





 Cztery na pięć nowych przedsiębiorstw upada (nie dot. ISPL), 
 Powody : błędna i zbyt optymistyczna ocena własnych możliwości, brak pomysłu 

na działalność, błędna ocena sytuacji rynkowej, niedoszacowanie kosztów 
działalności, brak rezerwy finansowej i środków kapitałowych, zły wybór 
partnerów biznesowych. 

 Biznes Plan powinien zawierać : streszczenie projektu, dane o firmie i właścicielu, 
opis rynku, plan marketingowy i finansowy, analizę SWOT, cele krótko i 
długoterminowe, wnioski i podsumowania. 

 Analiza SWOT(ang. Strenghts-weaknesses-opportunites-threats), czyli analiza 
szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym firmy oraz mocnych i słabych jej 
stron. 

 Analiza dla I.S.P.L: mocna strona – wykształcenie zgodne z profilem działalności i 
demografia, słaba strona – brak kapitału, stabilności rynku, zmieniające się 
przepisy prawa, warunki realizacji i okres świadczenia usług zdrowotnych – 
konkursy ofert, zagrożenia – sprawy sądowe, egzekucja roszczeń, realny brak OC, 
choroba, polityka rządu, zmiany opodatkowania prowadzonej dz. gospodarczej i 
inne, szanse – istnieją (brak choroby przez minimum 40 lat i roszczeń do końca 
życia, może się uda……). 

 Wnioski i założenie dla podejmujących ryzyko ISPL: przez okres 40 lat pracy nie 
chorować, nie popełnić błędu medycznego, nie posiadać majątku do ewentualnej 
egzekucji, a po przejściu na emeryturę z majątkiem , z uwagi na nieprzedawnianie 
się roszczeń  również zastanowić się nad  pozbyciem się aktywów . 



 Nie prowadzić działalności gospodarczej na 
rzecz Zakładów Leczniczych w formie ISPL. 

 

 Jeśli prowadzić to w formie spółek prawa 
handlowego, najlepiej kapitałowych , np. 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 Lub dążyć do zatrudnienia w formie umowy 
o pracę. 

 



 Zgodnie z nowym rozporządzeniem MZ: 

 §1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty 
odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: 
1) anestezjologia i intensywna terapia, 
2) chirurgia onkologiczna, 
3) geriatria, 
4) ginekologia onkologiczna, 
5) hematologia, 
6) medycyna ratunkowa, 
7) medycyna rodzinna, 
8) neonatologia, 
9) neurologia dziecięca 
10) onkologia kliniczna, 
11) onkologia i hematologia dziecięca, 
12) patomorfologia, 
13) pediatria, 
14) psychiatra dzieci i młodzieży 

 15) radioterapia onkologiczna, 
16) stomatologia dziecięca 
wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury - 3602 zł, po dwóch latach rezydentury                               

                                                                            - 3890 zł. 

 §2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty 
odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w innych niż określone w §1 
dziedzinach medycyny wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury 3170 zł, po 
dwóch latach rezydentury – 3458 zł. 

   

 





Usługa mechanika samochodowego Cena * 

Roboczogodzina pracy 55 - 95/h 

Wymiana zużytego oleju silnikowego wraz z filtrem 20 - 50 

Wymiana filtra powietrza 5 - 30 

Wymiana filtra paliwa 25 - 50 

lp. Mechanika samochodowa C e n n i k Cena 

1 Diagnostyka komputerowa silnika od 50 zł 

2 53   Inne (roboczogodzina) 80-120zł 

3 Przegląd całego samochodu przed zakupem 100 zł 

4 z diagnostyką komputerową 150 zł 

5 Wymiana oleju w silniku od 15 zł 

6 Wymiana oleju w skrzyni biegów od 30 zł 











Rok Sprawa Specjalizacja 
Otrzymana kwota 

rekompensaty 

2007 

Podłączenie w miejsce 

znieczulenia 

zewnątrzoponowego płynu 

fizjologicznego 

anestezjologia i intensywna 

terapia 
0,8 mln złotych 

2008 
Niewykonanie cesarskiego 

cięcia 
ginekologia i położnictwo 0,7 mln złotych 

2009 
Uraz czterokończynowy 

okołoporodowy, MPD 
ginekologia i położnictwo 1 mln złotych 

2010 
Utrata prącia, do której doszło 

na skutek nieleczenia 

pooperacyjnego priapizmu 

chirurgia ogólna 1,2 mln złotych 

2011 
Uraz czterokończynowy 

okołoporodowy, MPD 
ginekologia i położnictwo 0,9 mln złotych 

2012 
Uraz czterokończynowy 

okołoporodowy, MPD 
ginekologia i położnictwo 1 mln złotych 

2012 

Uszkodzenie kręgosłupa, 

niedowład kończyn, utrata 

funkcji seksualnych itd.. 

anestezjologia, chirurgia 
5 mln złotych, 6 tys.      

m-cznie renty  

Rekordowe odszkodowania z ostatnich 6 lat 
 Poniżej przedstawiam kwoty rekordowych odszkodowań i zadośćuczynień, które sądy 

przyznawały pacjentom w ciągu ostatnich 6 lat z uwzględnieniem specjalizacji, w której 

praktykował pozwany lekarz, oraz popełnionego błędu. 

 









Abraham Maslow w 1943r. opisał własną teorię psychologiczną pod nazwą „Hierarchia potrzeb” w artykule 
„Teoria motywacji człowieka „ 
 



















 Standardy wyposażenia , infrastruktury, sprzętu medycznego 

 Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 

 Normy zatrudnienia, w oparciu o umowy o pracę, kontrakty? 

 Nadzór nad jakością leczenia 

 Zdefiniowanie zadań Oddziałów Chirurgicznych dla 
poszczególnych poziomów lecznictwa szpitalnego 

 System konsultancki  (uzupełnienie kadry lekarskiej) 

 Wypracowanie modelu funkcjonowania Koordynatorów , 
Kierowników i Ordynatorów Oddziałów Chirurgicznych 
(konkursy, zagwarantowanie czasu pracy 5-6 lat) 

 Zdefiniowanie roli kierownika specjalizacji (odpowiedzialność 
– OC, finansowanie) 

 Zmiana sposobu funkcjonowania lekarzy w oparciu o umowy 
cywilno-prawne ( spółki prawa handlowego) lub możliwość 
wyboru charakteru zatrudnienia (umowy o pracę), przy 
zmianie ordynacji podatkowej. 


