
                                                                                     
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA o SPOTKANIU w CZĘSTOCHOWIE 

w dniach: 1 – 2 marzec 2007 r. 
 
 
       Dnia 1 marca 2007 r. odbyło się w Częstochowie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyło 
kilkunastu członków rzeczywistych i wspierających naszego Stowarzyszenia, w tym: Pan 
Marcin Zamoyski – Prezydent m. Zamość, Krzysztof Tuczapski – Prezes Zamojskiego 
Szpitala Niepublicznego sp. z o.o., v-ce Prezes Stowarzyszenia i Tomasz Anasiewicz – 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSNSS. 
Podczas wielowątkowej dyskusji poruszano przede wszystkim sprawy związane z bieŜącą 
pracą Zarządu w ciągu ostatnich 8 miesięcy (od poprzedniego zgromadzenia), gdzie 
szczegółową relację z pracy w Konfederacji Pracodawców Polskich, gremiach doradczych, 
zespołach i komisjach powołanych do bieŜącej pracy i oceny sytuacji w polskiej ochronie 
zdrowia, przy Ministrze Zdrowia i w Parlamencie, zdał Krzysztof Tuczapski, przedstawiciel 
Stowarzyszenia i Korporacji „Zdrowe Zdrowie” KPP. Liczne projekty ustaw dotyczące 
pracowników ochrony zdrowia, nowelizacji ustawy o zoz-ach oraz tworzenia ustawy o sieci 
szpitali, są obecnie działaniami priorytetowymi Rządu. Nasz głos jest głosem liczącym się       
i branym pod uwagę w trakcie licznych spotkań i dyskusji, co daje podstawy do wysunięcia 
wniosku o znaczącej roli Stowarzyszenia w realizacji reformy ochrony zdrowia w Polsce. 
Poruszono równieŜ punkt związany z udziałem członków Zarządu w najbliŜszych spotkaniach 
delegacji Konfederacji Pracodawców Polskich pod przewodnictwem Prezydenta Pana 
Andrzeja Malinowskiego z Premierem RP Panem Jarosławem Kaczyńskim (5 marzec br.) 
oraz z Prezydentem RP Panem Lechem Kaczyńskim (16 marzec br.). Uzgodniono tematy do 
poruszenia na tych spotkaniach, dotyczące przede wszystkim roli niepublicznych szpitali 
samorządowych w Polsce oraz moŜliwości przekształceń SPZOZ-ów w spółki prawa 
handlowego. W skład delegacji weszli: Pani Renata JaŜdŜ-Zaleska – Prezes, Pan 
Krzysztof Tuczapski – v-ce Prezes oraz Pan Andrzej Martyniuk – skarbnik. 
 
       Dnia 2 marca 2007 r. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych pt. „Rola i znaczenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych w systemie 
ochrony zdrowia w Polsce”. Wśród licznie przybyłych gości było wielu przedstawicieli 
samorządów terytorialnych z całej Polski, dyrektorów szpitali publicznych i niepublicznych, 
przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, przedstawiciele pracodawców, w tym ekspert 
Konfederacji Pracodawców Polskich Pan Michał Kamiński,  jak teŜ, a moŜe przede 
wszystkim, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia pod przewodnictwem Prezesa 
NFZ Pana Andrzeja Sośnierza i Pani Doroty Puka – z-ca Prezesa ds. Finansowych. 



Spotkanie otworzyła i wygłosiła wprowadzenie do Konferencji Prezes OSNSS – Pani Renata 
JaŜdŜ-Zaleska.  Następnie bardzo ciekawe wystąpienie miał Pan prof. Michał Kulesza,  
który przedstawił przede wszystkim sytuację formalno-prawną Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych w Polsce, stawiając na koniec tezę, Ŝe „jest to słuszna i prawdopodobnie 
najlepsza obecnie droga do przekształceń systemowych w ochronie zdrowia w naszym kraju”. 
Wśród licznych, wielowątkowych wystąpień zaproszonych gości naleŜy teŜ zwrócić uwagę na 
tezy Prezesa NFZ Pana Andrzeja Sośnierza, który zwrócił uwagę, Ŝe świadczeniodawcy 
będący niepublicznymi szpitalami samorządowymi zaczynają być znaczącymi kontrahentami 
przy rozdziale publicznych środków finansowych na ochronę zdrowia w Polsce oraz zapewnił 
zebranych, Ŝe będzie „straŜnikiem” równego traktowania podmiotów publicznych                   
i niepublicznych w dostępie do tych środków. W trakcie poruszania tematu o roli organów 
właścicielskich w aspekcie rozwiązywania problemów funkcjonowania szpitali 
samorządowych i zabezpieczenia usług medycznych mieszkańcom gmin, powiatów, 
województw, głos zabrał teŜ Prezydent miasta Zamość – Pan Marcin Zamoyski, który 
przedstawił powody zlikwidowania SPZZOZ w Zamościu i powołania na to miejsce 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o., który jest w 100% własnością miasta, jak 
równieŜ i to, Ŝe jedyną drogą do uzdrowienia sytuacji gospodarczej na danym terenie, a tym 
samym i w całym kraju, jest prywatyzacja tzw. sektora publicznego, w tym szpitali, co 
przynosi wymierne efekty ekonomiczne dla tych jednostek ( przykład Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego i innych niepublicznych szpitali samorządowych) i mieszkańców tych 
regionów. 
Całość Konferencji prowadzona była rzeczowo i merytorycznie, przebiegała konstruktywnie    
w miłej atmosferze. Na koniec stwierdzono o potrzebie organizowania dalszych tego typu 
spotkań, które będą mogły być wykorzystywane do „prawdziwej” reformy polskiego systemu 
ochrony zdrowia. 
 
Krzysztof Tuczapski 
 
 


