
•  PROWADZĄ PAŃSTWO INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ LEKARZA RODZINNEGO, 
 POSIADAJĄ STAŁĄ POPULACJĘ. 

•  WSZYSTKO DZIAŁA JAK POWINNO, TYLKO JUŻ TROCHĘ BRAKUJE SIŁ 
 NA JEDNOCZESNE ADMINISTROWANIE I LECZENIE? 

•  CHCIELIBY PAŃSTWO PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ, ALE ŻAL JEST 
 WYPRACOWANEJ MARKI, BO PRZECIEŻ MOŻNA JĄ SPRZEDAĆ Z ZYSKIEM?

•   A MOŻE DZIAŁAJĄ PAŃSTWO WCIĄŻ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ?

•  NIE WYKLUCZAJĄ PAŃSTWO ZWIĘKSZENIA ZAKRESU DZIAŁANIA, OTWARCIA FILII? 
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ZMIANA FORMY PRAWNEJ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

1. Co można zyskać zmieniając formę prawną?
•  Uzyskanie podmiotu, którym można swobodnie dysponować w świetle prawa. Nie ma możliwości sprzedaży indywidualnej czy 

grupowej praktyki lekarskiej.
•  Możliwość zbycia wypracowanej marki działającej od lat na danym terenie bez rewolucyjnych zmian dla pacjentów, bez utraty 

wypracowanego kontraktu z NFZ, z zabezpieczeniem interesu lokalnej populacji.
•  Pojawienie się możliwości pozyskania kapitału na inwestycje w podmiocie – łatwiejsze pozyskanie kredytu bankowego, możliwość 

sprzedaży udziałów i pozyskania w ten sposób środków.
•  Możliwość rezygnacji z administrowania przychodnią. Można skupić się tylko na leczeniu lub rozwoju innych działalności, 

a zarządzanie przekazać np. prezesowi.
•  Ponoszenie przez właściciela odpowiedzialności tylko do wysokości kapitału założycielskiego, powołany prezes będzie odpowiadał 

za poprawne funkcjonowanie placówki.
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CZAS NA ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.



2. Jak to się odbywa?
Zmiana formy prawnej np. przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością.

Zmiana formy prawnej to przejście przez szereg kłopotliwych procedur istotnych dla całego procesu przekształcenia. Zajmiemy 
się wszystkimi formalnościami: od oceny spełnienia warunków budowalnych oraz sanitarnych, poprzez kompleksową asystę prawną, 
audytorską, złożenie niezbędnych wniosków w GUS, KRS, Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, kończąc na 
współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, wykupieniem OC i przygotowaniu umów z personelem medycznym. 

Ponadto zapewnimy doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych (przez uprawnione do tego osoby) 
i podzielimy się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas przeprowadzania innych przekształceń.

3. Co dalej z przekształconym podmiotem?
Jest wiele opcji:
•  Znalezienie nabywców chętnych na zakupienie podmiotu leczniczego
•  Pozyskanie udziałowców i dzięki temu kapitału
•  Pozyskanie środków z banku
•  Rozszerzenie działalności, stworzenie filii w innych miejscowościach

Posiadamy doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu inwestorów, jak i rozbudowie oferty medycznej podmiotów ambulatoryjnych. 
Chętnie Państwa zapoznamy ze szczegółami podczas spotkania. 
Zapraszamy do kontaktu: aroslewski@knowhow.com.pl, tel. 502 608 258

4. Dodatkowa pomoc
Oprócz zmiany formy prawnej proponujemy usługi wspierające:
•  Tworzenie strategii, biznesplanów, wniosków o dofinansowanie
•  Wsparcie zarządzania
•  Usługi kadrowo-księgowe
•  Rozliczenia z płatnikiem

Opinia osoby z zewnątrz często jest inspiracją do zmian. Szczególnie, jeżeli przeprowadziła ona niedawno kilka z nich na własnej 
skórze. Zapraszamy do zadawania pytań!

ZUK Know How Sp. z o.o. specjalizuje się od ponad 23 lat w doradztwie podmiotom leczni-

czym (audyty, programy naprawcze, wsparcie zarządzania, pozyskiwanie finansowania, budże-

towanie i bieżący controlling oraz obsługa kadrowo-księgowa). Adam Roślewski - Prezes Zarządu 

Know How - jest lekarzem, ale również menedżerem doświadczonym w zarządzaniu podmiotami 

leczniczymi. Stworzył sieć szpitali oraz sieć podmiotów ambulatoryjnych, które z sukcesem 

działają na rynku usług medycznych. Jako właściciel przychodni oraz menedżer z 30-letnim 

doświadczeniem w branży rozumie dylematy właścicieli podmiotów medycznych jak nikt inny.
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