WYBRANE PRODUKTY
NASZ ZESPÓŁ:
Zespół Prawa Medycznego tworzą radcowie prawni, adwokaci i aplikanci, których specjalizacją
i pasją jest prawo medyczne. Partnerskie relacje z klientami oraz gotowość do sprawnego świadczenia usług - niezależnie od miejsca i czasu – to ściśle przestrzegane przez nas priorytety.
Prawnicy tworzący zespół praktyki Prawa Medycznego specjalizują się w kompleksowej obsłudze
prawnej podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. Proponujemy naszym klientom
rozwiązania „szyte na miarę”. Sprawiamy, że nasi klienci czują się bezpieczni.
Kancelaria świadczy usługi eksperckie dla Business Centre Club w związku z udziałem w pracach
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w obszarze ochrony zdrowia.

Nasi specjaliści realizują najbardziej innowacyjne projekty. Nasze usługi są zawsze dostosowane indywidualnie
do potrzeb Klienta. Poniżej prezentujemy wybrane usługi, objęte doradztwem w ramach praktyki Prawa
Medycznego.

Optymalizacja prawno – podatkowa jednostek leczniczych
• opracowywanie wariantów optymalizacyjnych z uwzględnieniem kluczowych potrzeb klienta,
ze szczególnym uwzględnieniem: ryzyk podatkowych, odpowiedzialności cywilnej, optymalizacji
pracowniczej oraz elementu sukcesji;
• doradztwo przy wdrożeniu wybranych wariantów optymalizacyjnych;
• pomoc w pozyskaniu finansowania i negocjacjach umów dotyczących finansowania.

NASZE USŁUGI

Ochrona procesowa podmiotów leczniczych
• opracowanie strategii ochrony procesowej lekarzy, personelu medycznego i właścicieli jednostek
leczniczych;

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści praktyki Prawa Medycznego świadczą obsługę
prawną poprzez:

• audyty na etapie przedprocesowym – diagnoza przypadku i wdrożenie działań minimalizujących
ryzyka prawne związane ze zdarzeniem;
• ochrona dobrego imienia podmiotów leczniczych oraz ich personelu;

• prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;

• ścisła współpraca z partnerami z zakresu public relations, ochrona przed atakami medialnymi;

• reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;

• reprezentowanie w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych.

• reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
• prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
• doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;

Compliance podmiotów leczniczych

• doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
• fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej;

• audyty podmiotów leczniczych;

• opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;

• przygotowanie wspólnie z Klientem standardowych procedur dla personelu;

• ochronę dóbr osobistych lekarzy;

• szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego w kluczowych obszarach ryzyka.

• optymalizację majątkowo- podatkową;
• doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych;
• reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ochronie zdrowia

• przeprowadzanie audytów placówek medycznych;
• prowadzenie szkoleń.

• opracowanie i wdrożenie zabezpieczeń prawnych przed czynami nieuczciwej konkurencji
np. zabezpieczenie tajemnic przedsiębiorstwa, zabezpieczenie treści reklamowych oraz opisu
świadczonych usług, zabezpieczenie przed „podkradaniem” pracowników i współpracowników;
• ochrona interesów Klientów przed nieuczciwą konkurencją z wykorzystaniem instrumentów prawa
karnego oraz prawa cywilnego;
• ścisła współpraca z partnerami – agencjami detektywistycznymi w celu zabezpieczenia dowodów.

Fuzje i przejęcia podmiotów leczniczych (M&A)
• audyty podmiotów leczniczych przed nabycie – sporządzanie raportów dla inwestorów;

SZKOLENIA

• przygotowanie kompleksowej dokumentacji procesu (list intencyjny, umowy o poufności, termsheet itp.);
• wsparcie prawne w procesie negocjacji warunków przejęcia lub fuzji;
• wsparcie prawne w okresie potransakcyjnym – weryfikacja i audyt potransakcyjny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia i konferencje oraz organizujemy
śniadania biznesowe przede wszystkim dla kadry menedżerskiej oraz właścicieli.
Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez specjalistów praktyki Prawa Medycznego jest precyzyjnie
dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
Przykładowe tematy szkoleń:
Zrealizowaliśmy wiele projektów dla sektora ochrony zdrowia, poniżej prezentujemy wybrane z nich:
• tworzyliśmy jedną z pierwszych w Polsce spółek lekarskich skupiających kilkuset lekarzy – specjalistów.
Prace zespołu objęły kompleksowe przygotowanie ładu korporacyjnego spółki oraz rozbudowanych
dokumentów prawnych wewnętrznych pomiędzy lekarzami. Doradzaliśmy w trakcie, zakończonych
sukcesem, negocjacji lekarzy z zatrudniającym ich szpitalem;
• doradzaliśmy przy jednym z pierwszych w Polsce postępowań naprawczych prywatnego podmiotu
leczniczego doprowadzając w oczekiwanym przez Klienta momencie do zawieszenia wszystkich

• Odpowiedzialność osób świadczących usługi medyczne – aspekty karne oraz cywilne.
• Dokumentacja medyczna – aspekty praktyczne.
• Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia.
• Prawo pracy w ochronie zdrowia – zasady zatrudniania personelu medycznego.
• Optymalizacja prawna i podatkowa w działalności medycznej.
• Realizacja kontraktów z NFZ.
• Prawa pacjenta, zasady przyjmowania pacjentów małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko Klientowi;
• przeprowadziliśmy wiele audytów podmiotów leczniczych w zakresie przestrzegania przez te podmioty
wszelkich relewantnych dla prowadzenia działalności medycznej przepisów prawa oraz doradzaliśmy
przy wprowadzeniu ustandaryzowanych procedur postępowań w organizacjach (compliance);
• przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy procesy restrukturyzacji prawno – podatkowej wielu podmiotów
leczniczych, z uwzględnieniem elementu sukcesji;
• doradzaliśmy w procesie audytu i oceny prawnej związanej nabywaniem podmiotów działających na rynku
ochrony zdrowia;
• doradzaliśmy naszemu Klientowi w procesie negocjacji i podpisania umowy o współpracy
z wyspecjalizowaną kliniką dentystyczną w Szwajcarii;
• doradzaliśmy jednemu z wiodących na rynku podmiotów leczniczych specjalizujących się w medycynie
opartej o badania genetyczne w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Mając na uwadze potrzeby Klienta organizujemy zarówno dopasowane do jego potrzeb szkolenia zamknięte,
jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.
Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, staranie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu
i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej
pracy zawodowej.
Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadającą specjalistyczną wiedzę prawniczą i bogate doświadczenie
praktyczne w danej dziedzinie.

