
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1)  

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań 

naprawczych podmiotów szpitalnych 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 178) zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań 

naprawczych podmiotów szpitalnych, zwany dalej „Zespołem”.  

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący 

prace Zespołu; 

2) Zastępcy Przewodniczącego: 

a) Anna Skowrońska-Kotra, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, 

b) Rafał Główczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia; 

3) członkowie: 

a) dr hab. Anna Hrycaj – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

b) dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 

c) Bartosz Groele – adwokat, 

d) Dominik Gałkowski – adwokat, 

e) dr Patryk Filipiak – adwokat, 

f) Szymon Rajski – radca prawny, 

g) Grzegorz Koczor – ekspert z zakresu lean w medycynie, 

h) Cezary Pokorski – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, 

i) Jacek Bębenek – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, 

j) Anna Karczmarz – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, 
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k) Robert Przybyszewski – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, 

l) Anna Kołodziej – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, 

m) Anna Jakubik – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia. 

2. Przed powołaniem w skład Zespołu, osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-g, wyrażają pisemnie 

zgodę na udział w pracach Zespołu. 

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone 

przez Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący może zlecać osobom spoza Zespołu oraz podmiotom zewnętrznym sporządzanie opinii 

lub ekspertyz. 

§ 3. Zadaniem Zespołu jest: 

1) przygotowanie projektu przepisów wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji w zakresie postępowań 

naprawczych podmiotów szpitalnych, w tym z wykorzystaniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 1080), które 

umożliwią przeprowadzenie restrukturyzacji tych podmiotów; 

2) zaopiniowanie projektu ustawy o reformie podmiotów szpitalnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków 

Regulacji w części regulującej postępowania restrukturyzacyjne tych podmiotów, na podstawie projektu 

przepisów, o których mowa w pkt 1. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kierują Zastępcy Przewodniczącego.  

2. Do zadań Zastępców Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

3) planowanie i organizowanie prac Zespołu; 

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz; 

5) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół; 

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu; 

7) wyznaczenie Sekretarza Zespołu; 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych 

z przedmiotem działania Zespołu; 

9) przekazanie Przewodniczącemu projektu ustawy w części, o której mowa w § 3 pkt 2.  

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Zastępców 

Przewodniczącego lub w trybie zdalnym z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość. 

2. Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień. 

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Za zgodą lub na wniosek Zastępców Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie 

obiegowym, z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów, bez 

konieczności zwoływania posiedzeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Głosowania są jawne. 

6. Uchwały podpisują Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarz. 

§ 6. Przewodniczący przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji projekt ustawy, 

o którym mowa w § 3 pkt 2, nie później niż do dnia 14 sierpnia 2021 r. 

§ 7. 1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie 

z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. 
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2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów 

podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. poz. 167). 

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie 

Zdrowia. 

§ 9. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 

851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej do dyspozycji 

Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia. 

§ 10. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 5 dni roboczych od dnia wejścia 

w życie zarządzenia. 

§ 11. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

projektu ustawy, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie później jednak niż z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA 

wz. Ministra Zdrowia 

Sekretarz Stanu 

Waldemar Kraska 
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