
                                                                                                             

 

Sprawozdanie                                                                                                                       
z II Ogólnopolskiej Konferencji Niepublicznych Szpitali Samorządowych                            

poświeconej "Perspektywom i kierunkom rozwoju w polskiej SłuŜbie Zdrowia", która 
odbyła się dnia 6 lutego 2009r. w  Ośrodku Konferencyjnym w Dobieszkowie k/Łodzi. 
Patronat Honorowy objęła Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia 

W Konferencji udział wzięli m.in. ze strony: 

• Ministerstwa Zdrowia:                  Ewa Kopacz – Minister Zdrowia                                                                                     
Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu 

• Narodowego Funduszu Zdrowia:   Zbigniew Teter – z-ca Prezesa NFZ                                                    
Kazimierz Łukawiecki – Dyrektor Opolskiego OW                
Tomasz Pękalski – Dyrektor Lubelskiego OW 

• Władz wojewódzkich:                   Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki 
• Władz samorządowych:                Jan Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego                   

Stanisław Pośpiech – Starosta Powiatu Kluczborskiego                         
Marcin Zamoyski – Prezydent m. Zamość 

   Konferencja cieszyła się duŜym zainteresowaniem, wzięło w niej udział blisko 100 osób z całej 
Polski, w tym liczni samorządowcy róŜnego szczebla, dyrektorzy szpitali publicznych oraz 
niepublicznych, organizatorzy ochrony zdrowia i licznie zebrane media. Prowadzona była przez Renatę 
JaŜdŜ-Zaleską, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych oraz 
Krzysztofa Tuczapskiego v-ce Prezesa OSNSS, Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Słowo 
wstępne o „faktach i mitach niepublicznych szpitali samorządowych” wygłosiła Prezes Renata Zaleska. 
Następnie głos zabrała Pani Ewa Kopacz – Minister Zdrowia o „perspektywach i kierunkach rozwoju 
polskiej słuŜby zdrowia”. Na retoryczne pytanie: „dlaczego polskie szpitale się zadłuŜają?” próbował 
odpowiedzieć Prezes Krzysztof Tuczapski. Ciekawe wystąpienia dotyczące drogi jaką przeszły ich 
szpitale do przekształcenia w spółki prawa handlowego przedstawili prezes szpitala w Ełku Andrzej 
Bujnowski i starostowie z Kluczborka i Poznania. Porównanie i ocenę „funkcjonowania niepublicznych 
szpitali samorządowych oraz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych” na swoim terenie 
przedstawili dyrektorzy Lubelskiego i Opolskiego OW NFZ. 

    W przerwie wystąpień zaproszonych osób odbyła się konferencja prasowa Pani Minister Ewy 
Kopacz, z udziałem Prezesa Tetera, Wojewody Chełmińskiej, Podsekretarz Stanu Marioli 
Dwornikowskiej, Prezes Renaty JaŜdŜ-Zalewskiej i Prezesa Krzysztofa Tuczapskiego. W trakcie 
wystąpienia Minister Kopacz, p. Dwornikowskiej oraz Prezesa Tetera poruszono liczne tematy 
dotyczące perspektyw rozwoju i zmian własnościowych szpitali w Polsce, jak teŜ sytuacji finansowej 
ochrony zdrowia w naszym kraju, z których moŜna wysnuć następujące wnioski:  

• 17 lutego br. premier Tusk przedstawi tzw. plan B ratowania polskich szpitali. 
• Będzie on zawierał "nieomalŜe wszystko, to co zostało zapisane w ustawie". 
• W 2009 r. samorządy, które będą przekształcały szpitale w spółki prawa handlowego, mogą 

otrzymać łącznie 2,7 mld zł z budŜetu państwa.   
• Powołana zostanie grupa doradców do realizacji ww. planu 
• Minister powiedziała, Ŝe „jest przeraŜona postawą wielu dyrektorów publicznych placówek, 

którzy po raz kolejny czekają na oddłuŜenie swoich szpitali. Przypomniała, Ŝe w ostatnich 
latach na kolejne oddłuŜenia szpitali trafiało 20 mld zł.” 



• „Nie będzie promowania tych, którzy nie przejmują się długami swoich szpitali. Czy przez to 
mamy karać tych, którzy przekształcili się, zacisnęli pasa i potrafią się rozwijać, inwestować           
w nowy sprzęt?" - pytała i dodała, Ŝe na to przyzwolenia ministerstwa nie będzie. 

• Nie będzie ponownego automatycznego oddłuŜania szpitali. 
• ZadłuŜenie szpitali wzrosło w III kw. 2008 r. o 300 mln zł, a w IV kw. 2008 r. o 320 mln zł.,    

a do polskich szpitali trafiło o 8 mld zł więcej niŜ w 2007 r. 
• W ramach polityki oszczędnościowej Ministerstwo Zdrowia zredukowało swój budŜet o 6,8% 

czyli o 337 mln zł. 
• O 154 mln zł zostaną ograniczone wydatki resortu na inwestycje. Oznacza to wstrzymanie 

finansowania 37 inwestycji. 100 mln zł resort chce zaoszczędzić na dotacjach, które miały 
poprawić „bezpieczeństwo zdrowotne”.  

• Procedury z zakresu transplantologii będzie pokrywał NFZ (zaoszczędzono ok. 58 mln zł). 
Prezes Teter podkreślił, Ŝe „zostanie zapłacona kaŜda procedura w tym zakresie”. 

• Ok. 820 mln zł z tzw. „podatku Religi” (minus ww. 58 mln zł), po jego rozliczeniu zostanie 
przekazane do oddziałów wojewódzkich NFZ dla świadczeniodawców. 

   Po wystąpieniach osoby biorące udział w konferencji prasowej odpowiadali na liczne, często 
regionalne i dotyczące konkretnych spraw, pytania dziennikarzy. 

   Następnie Pani Minister Ewa Kopacz i pozostali ww. zaproszeni goście odpowiadali na pytania 
uczestników Konferencji. Całość dyskusji przebiegała w rzeczowej i merytorycznej atmosferze. Wielu 
uczestników z całego kraju wyraziło chęć podjęcia działań restrukturyzacyjnych swoich placówek. 

 

Krzysztof Tuczapski 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


