
 

SYMPOZJUM 

Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej 

Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów leczniczych  

oraz podmiotów tworzących 

 

Piątek, 26 sierpnia 2016 r. w godz.10:00-16:00 

Wałbrzych, Zamek Książ - Sala Balowa 

 

Wykładowcy:  

 dr Maciej Dercz oraz mec. Tomasz Rek 

eksperci i praktycy w zakresie obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony 

zdrowia, autorzy i współautorzy licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia 

  

Podstawowa grupa docelowa sympozjum:  

przedstawiciele indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, publicznych            

i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, radcy prawni podmiotów leczniczych oraz 

podmiotów tworzących, eksperci i praktycy specjalizujący się w ochronie zdrowia 

 

Koszt uczestnictwa: 

PAKIET MERYTORYCZNY – 600 zł netto (+23%VAT) /OSOBA 

uczestnictwo w sympozjum, certyfikat, bezpłatny parking, bufet kawowy, lunch, indywidualne zwiedzanie Tarasów Zamku Książ 

 

Warunkiem udziału w sympozjum jest przesłanie karty zgłoszeniowej na adres szkolenia@frwmedia.pl oraz dokonanie opłaty. 

 

 

mailto:szkolenia@frwmedia.pl


 

Dr Maciej Dercz - członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy 

Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Specjalizuje się m.in. w doradztwie prawnym z zakresu 

ochrony zdrowia oraz prawa administracyjnego, a także dochodzeniem roszczeń finansowych i 

windykacją należności. Jest wykładowcą m.in. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,  kierownikiem 

jednego z modułów tematycznych studiów podyplomowych pn. „MBA w ochronie zdrowia”. Od 

wielu lat prowadzi zajęcia z prawa ochrony zdrowia w ramach doskonalenia zawodowego, 

organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych.  

Mec. Tomasz Rek – radca prawny, pracownik administracji publicznej, wykładowca w ramach 

modułów tematycznych MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego, praktyk w zakresie 

obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, autor i współautor 

licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia 

Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone podczas sympozjum: 

 zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie Ustawy o Działalności 

Leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

 Zakład Leczniczy jako nowa definicja. Zmiana definicji przedsiębiorstwa i jej skutki 

 nowe obowiązki podmiotów leczniczych 

 nowe regulacje dotyczące SPZOZ-ów 

 zmiany w statutach i regulaminach 

 zmiany dotyczące indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i lekarskiej 

 zmiany w prowadzeniu i tworzeniu podmiotów leczniczych 

 nowe regulacje dotyczące samorządowych spółek medycznych 

 zmiany w zakresie ubezpieczeń podmiotów leczniczych 

 raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej – terminy 

 regulacje dotyczące ujemnego wyniku finansowego 

 obowiązek likwidacji podmiotu leczniczego 

 kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządowe 

 przekazywanie podmiotów leczniczych innym jednostkom samorządowym 

 możliwości finansowania podmiotów leczniczych przez JST 

 konkurs ofert – zasady 

 obowiązek raportowania do organu tworzącego i NFZ danych na temat udzielonych świadczeń 

 



 

PROGRAM SYMPOZJUM 

 

9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 – otwarcie sympozjum  

dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha 

Iwona Mazur, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „STOMOZ” 

Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 

10:15 – 12:15 – dr Maciej Dercz 

„Zmiany UDL o charakterze ogólno-organizacyjnym dotyczące podmiotów leczniczych w tym zmiany 

dotyczące SPZOZ-ów i procedury ich kontroli” 

12:15 – 13:00 – LUNCH  

13:00 – 15:30 – mec. Tomasz Rek 

„Pozostałe zmiany UDL dotyczące zwłaszcza zagadnień związanych z sytuacją podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą w sferze ekonomiczno-finansowej, ubezpieczeniowej, rejestrowej, medycznego prawa 

pracy, zmiany dotyczące indywidualnych praktyk zawodów medycznych oraz przepisów związanych z 

prawami pacjenta” 

15:30 – 16:00 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi 

16:00 – zakończenie sympozjum  

 

Po zakończeniu części merytorycznej sympozjum, w godz. 17:00 – 22:00 dla chętnych realizowany będzie 

PAKIET TURYSTYCZNY (dodatkowo płatny 150zł brutto/osoba). Pakiet zawiera: indywidualne zwiedzanie 

Tarasów Zamku Książ, obiadokolację – grill na terenie Starej Kuźni, zwiedzanie Zamku Książ z przewodnikiem 

(grupa zamknięta), nocne zwiedzanie Zamku Książ (grupa zamknięta).  

Informujemy o możliwości skorzystania z noclegu ze śniadaniem na terenie Zamku Książ w cenie:                                

pokój 1-osobowy 160zł brutto, pokój 2-osobowy 250zł brutto.  

Ze względu na uwarunkowania obiektu (Zamek Książ) dostępność miejsc parkingowych i noclegowych jest ograniczona. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W przypadku zapełnienia obiektu, organizator może wskazać inne miejsca noclegowe w pobliżu.  

 

INFORMACJE | REZERWACJA MIEJSC 

tel. + 48 74 644 70 80, 695 707 004, 603 60 60 70                                                              

e-mail: szkolenia@frwmedia.pl 

mailto:szkolenia@frwmedia.pl

