
Sprawozdanie 

ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 21 stycznia 2011 roku 
 
 
Spotkanie odbyło się w Janowie Lubelskim. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Konwentu zgodnie z listą obecności oraz Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki wraz 
z Wicestarostą Włodzimierzem Gomółką.  
Obrady otworzył oraz powitał przybyłych gospodarz spotkania Dyrektor SPZOZ w Janowie 
Lubelskim Zbigniew Widomski. Kilka słów wstępu powiedział również Starosta Jerzy 
Bielecki.  
Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski, który 
poinformował, że głównym tematem spotkania będzie podsumowanie konkursu ofert na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2011 roku. Na wstępie przekazał informację Dyrektora 
LOW NFZ o możliwości kompensat środków finansowych pomiędzy zakresami świadczeń w 
ramach zawartych kontraktów w roku bieżącym. Przewodniczący Konwentu przedstawił 
zbiorcze zestawienie dotyczące poziomu zakontraktowanych usług zdrowotnych przez 
szpitale Konwentu, z którego wynika, że w niektórych zakresach świadczeń wykonywanych 
w ramach lecznictwa szpitalnego szpitale uzyskały kontrakty znacznie niższe w stosunku do 
roku 2010, natomiast wiele poradni specjalistycznych funkcjonujących przy szpitalach nie 
otrzymało kontraktów, co będzie skutkowało brakiem możliwości kontynuacji leczenia 
poszpitalnego oraz znacznym ograniczeniem dostępności do świadczeń. 
Przewodniczący Konwentu poinformował, że powyższe dane wraz z wnioskiem o pozyskanie 
dodatkowych środków finansowych i zaplanowanie ich na pokrycie straty w działalności 
podstawowej szpitali zostaną przekazana do Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  
 
Następnie wszyscy obecni na spotkaniu dyrektorzy szpitali szczegółowo przedstawili sytuację 
swoich jednostek w kontekście zawartych umów na rok 2011. 
 
Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. – kontrakt na działalność podstawową jest 
niższy w stosunku do roku 2010 ogółem o 1,8 mln zł. W lecznictwie szpitalnym najniższy 
kontrakt szpital uzyskał w zakresie ginekologii, co przy tym poziomie finansowania wiąże się 
z  brakiem możliwości utrzymania oddziału, znaczne zmniejszenie kontraktu występuje 
również  w oddziale chorób płuc i gruźlicy oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej w zakresie 
protezoplastyki. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej podpisano umowy we wszystkich 
zakresach.  
 
SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II – kontrakt na działalność podstawową 
szpitala jest niższy o 4 mln zł. w porównaniu do roku 2010.  Kontrakt został znacznie 
zmniejszony w oddziale położnictwa i ginekologii, chirurgii naczyń, kardiologii, neurologii 
i neurochirurgii. Ponadto szpital nie został zakwalifikowany do wykonywania świadczeń 
w ośmiu poradniach specjalistycznych oraz pięciu pracowniach diagnostycznych na łączną 
kwotę 1,2 mln zł. Pozbawienie szpitala kontraktu na najważniejsze poradnie i badania 
diagnostyczne powiązane z istniejącymi w szpitalu oddziałami szpitalnymi oznacza dla  
pacjentów brak diagnostyki oraz możliwości kontynuacji leczenia rozpoczętego w warunkach 
szpitalnych.  
 
SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy – zmniejszenie kontraktu o 400 tys. zł 
w stosunku do roku 2010. Mniejszy kontrakt dotyczy głównie świadczeń w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym.  
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SPZOZ w Hrubieszowie – kontrakt mniejszy ogółem o 3,5 mln zł. w stosunku do roku 2010. 
Drastyczne zmniejszenie kontraktu w zakresie chirurgii – z 3,6 mln zł. w roku 2010 uzyskano 
kontrakt na rok 2011 w wysokości 980 tys. zł. W przypadku nie wyrównania pieniędzy 
w ciągu roku oddział zostanie zlikwidowany. Pozostałe zakresy, na które szpital uzyskał 
mniejszy kontrakt to oddział rehabilitacyjny i rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku 
dziennym. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie zakontraktowano pięciu poradni 
specjalistycznych i trzech pracowni diagnostycznych.  
 
SPZOZ w Krasnymstawie – w lecznictwie szpitalnym znacznie niższe kontrakty w stosunku 
do roku ubiegłego dotyczą okulistyki, chirurgii, neurologii oraz anestezjologii i intensywnej 
terapii, co po zbilansowaniu rodzaju leczenie szpitalne daje kwotę minus 2.188 mln zł.  
Wartość kontraktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest niższa w porównaniu do 
roku ubiegłego o 50% tj. o kwotę 1,2 mln zł. Łącznie szpital uzyskał kontrakt mniejszy 
o 10,2%. W związku z powyższym w porozumieniu z organem założycielskim podjęto 
działania restrukturyzacyjne, które przewidują zmniejszenie zatrudnienia o 51 osób.  
 
SPZOZ w Szczebrzeszynie – ogółem szpital uzyskał większy kontrakt w porównaniu do roku 
2010. Nie mniej jednak zakontraktowanie świadczeń w oddziale chorób wewnętrznym na 
poziomie 52,8 % w stosunku do roku ubiegłego zagraża działalności nie tylko oddziału lecz 
również całego szpitala, ponieważ wartość kontraktu na ten oddział jest wyższa niż na 
pozostałe dwa oddziały.   
 
SPZOZ w Janowie Lubelskim – drastycznie obniżony został kontrakt na jeden z najlepszych 
oddziałów szpitala – oddział gastrologii, ponadto znacznie mniejszą wartość uzyskano dla 
oddziału urazowo-ortopedycznego w zakresie endoprotezoplastyki i działu fizjoterapii. 
W skali roku w lecznictwie szpitalnym kontrakt jest mniejszy w stosunku do roku ubiegłego 
o kwotę 1,7 mln zł.  
 
W trakcie wymiany uwag na temat zasad prowadzonego przez LOW NFZ postępowania 
konkursowego zwrócono szczególną uwagę na zaostrzone wymagania dotyczące 
specjalistycznej kadry medycznej, konieczność uregulowania kwestii konkurencyjności oraz 
brak przejrzystych obszarów kontraktowania świadczeń medycznych.  
 
Dyrektor R. Czabała zgłosił wniosek o zaprotestowanie przeciwko obecnym zasadom 
tworzenia obszarów kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Jako przykład przytoczył treść 
ogłoszenia postępowania konkursowego z dnia 18 stycznia br. dotyczącego zawierania umów 
o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie dla powiatu 
zamojskiego, którego obszar wynosi 1900 km2 a liczba mieszkańców 176 tys. utworzono 
jeden obszar kontraktowania świadczeń w miejsce dotychczasowych trzech. Konwent 
jednoznacznie przyjął stanowisko o wystosowaniu swoich uwag, co do zasadności tworzenia 
obszarów kontraktowania, które powinny przede wszystkim uwzględniać dostępność 
pacjentów do usług.  
 
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Konwentu przekazał informacje ze spotkania 
w Ministerstwie Zdrowia dotyczącego kwestii systemowych ochrony zdrowia oraz projekt 
Pracodawców RP przekazany do Ministerstwa Zdrowia dotyczący nowych zasad 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Przytoczył również treść stwierdzenia 
skierowanego do Ministerstwa Zdrowia opracowanego przez grupę pracodawców 
z Małopolski odnośnie braku możliwości dostępu do ofert innych świadczeniodawców 
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podczas prowadzonego postępowania konkursowego, co miało miejsce w województwie 
małopolskim. Zgodnie z  tym stwierdzeniem w procesie składnia odwołań NFZ nie 
udostępniając możliwości przeglądania ofert innych świadczeniodawców oraz ich oceny 
dokonywanej przez NFZ i tym samym brakiem możliwości precyzyjnego udokumentowania 
powodów złożenia odwołania, NFZ narusza art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. z późń. 
zm., zgodnie z którym w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej 
obowiązany jest umożliwi ć stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek 
i odpisów oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 pkt. 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. 
o dostępie do informacji publicznej. Przewodniczący Konwentu zaznaczył, że sprawa jest 
dyskusyjna i wymaga opinii radców prawnych.   
 
Na zakończenie spotkania Dyrektor A. Mielcarek poinformował, że Konwent Szpitali 
Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin skierował do Dyrektora LOW NFZ 
wniosek o przeprowadzenie przez oddział funduszu wnikliwej analizy spełniania przez 
placówki niepubliczne bezwzględnych wymagań stawianych świadczeniodawcom.  
 
Mając na względzie prawidłowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz fakt, że wiele poradni funkcjonujących 
przy szpitalach nie otrzymało kontraktów, co będzie skutkowało brakiem możliwości 
kontynuacji leczenia rozpoczętego w warunkach szpitalnych wszyscy obecni członkowie 
Konwentu wypowiedzieli się za wystosowaniem podobnego wniosku do LOW NFZ.  
 
Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący Konwentu podziękował za udział 
oraz zamknął obrady.  
 


