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W dniu 7 lipca 2007 r. w Zamojskim Ratuszu odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych. Organizatorem 

spotkania był Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o., Wiceprezes 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych Krzysztof 

Tuczapski. W obradach uczestniczyli: Prezes OSNSS Renata JaŜdŜ-Zaleska, członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia oraz zaproszeni gości: Wiceprezydent Miasta Zamość Iwonna 

Stopczyńska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Andrzej Olborski oraz 

Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Mądrala. Wiodącym tematem 

posiedzenia była aktualna sytuacja ochrony zdrowia w kraju z uwzględnieniem 

niepublicznych szpitali samorządowych. 

Obrady otworzył oraz prowadził gospodarz spotkania Krzysztof 

Tuczapski.

 

 



 

 

Rozpoczynając posiedzenie Prezes OSNSS Renata JaŜdŜ-Zaleska przedstawiła formę 

prawną szpitali samorządowych oraz cele i zadania stowarzyszenia. Stowarzyszenie, 

zrzeszające obecnie 27 szpitali, powstało półtora roku temu z inicjatywy tych szpitali, które 

zaczęły borykać się z problemami. Problem powstał wtedy, kiedy okazało się, Ŝe szpitale 

prywatne i samorządowe nie zostały objęte projektem ustawy o przekazaniu środków na 

wzrost wynagrodzeń.  Pani Prezes podkreśliła, iŜ pomimo róŜnych zawirowań oraz 

niejednokrotnie niepozytywnej opinii, system spółek prawa handlowego sprawdził się. 

Okazało się, Ŝe mając te same środki finansowe moŜna tak zarządzać szpitalem, aby 

z własnych środków realizować inwestycje i osiągać dodatnie wyniki finansowe. 

Na temat roli samorządu w zakresie zabezpieczenia ochrony zdrowia wypowiedziała 

się Wiceprezydent Miasta Zamość Iwonna Stopczyńska. Mówiąc o tym jak doszło do 

przekształcenia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, powiedziała, iŜ pomimo wielu 

wątpliwości oraz presji społeczeństwa samorząd podjął trudną i odwaŜną decyzję, dzięki 

której szpital, który mógł ulec samoistnej likwidacji, dzisiaj świadczy usługi zdrowotne 

z coraz lepszym skutkiem. Odnosząc się do roli Stowarzyszenia oraz Konfederacji 

Pracodawców Polskich podkreśliła, iŜ w czasach kiedy z ochroną zdrowia nie jest najlepiej, 



waŜne jest to, Ŝe rozmawia się nie tylko o podwyŜkach, ale o sprawach bardziej istotnych, 

takich jak finansowanie szpitali, skąd moŜna wziąć pieniądze na funkcjonowanie, w jaki 

sposób je wydawać i jak je nadzorować. NaleŜy Ŝyczyć sobie, aby decydenci inaczej spojrzeli 

na szpitale samorządowe. Nie są to prywatne szpitale, nastawione na duŜe pieniądze, są to 

normalne szpitale, których właścicielem w dalszym ciągu jest podmiot publiczny, które dzięki 

odwadze samorządów zostały przekształcone i w taki sam sposób świadczą usługi, dlatego teŜ 

dostęp do środków powinien być jednakowy. 

Proces przekształcenia Szpitala Miejskiego w Kielcach przedstawiła Prezes GraŜyna 

Zabielska, nowy członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 

Samorządowych. 

 

 

 

Wicemarszałek Andrzej Olborski dziękując za zaproszenie powiedział, iŜ udział          

w tego typu spotkaniach jest dla niego źródłem wiedzy na temat funkcjonowania oraz 

problemów, z jakimi borykają się placówki ochrony zdrowia.  Zdaniem Wicemarszałka 

działanie szpitali na zasadzie prawa handlowego reguluje i stabilizuje odpowiedzialność, 

dlatego teŜ, patrząc na skalę zadłuŜenia szpitali wojewódzkich, nie wyklucza się takich 

działań w przypadku tych szpitali. 



 

 

 

Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Mądrala w swojej 

wypowiedzi ustosunkował się do roli stowarzyszenia oraz roli KPP w zakresie ochrony 

zdrowia. Zdaniem KPP aby uzdrowić polską ochronę zdrowia potrzeba radykalnych zmian,  

a nie tylko kosmetycznych poprawek. Brak reakcji rządu na narastającą emigrację białego 

personelu, paraliŜ decyzyjny w zakresie zmiany systemu ochrony zdrowia powoduje 

narastające niezadowolenie, zarówno pacjentów jak i lekarzy. Plan KPP opiera się na 

następujących załoŜeniach: 1) maksymalne i optymalne wykorzystanie juŜ istniejących 

zasobów m.in. poprzez naprawę błędów koncepcyjnych obecnego systemu oraz 

wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które gwarantowałyby efektywne i na wysokim 

poziomie wykorzystanie zasobów, 2) wyprowadzenie rynkowej konkurencji między róŜnymi 

dostawcami świadczeń, 3) uruchomienie potencjalnych nowych źródeł finansowania ochrony 

zdrowia. Patrząc na grupę szpitali niepublicznych KPP uwaŜa, Ŝe funkcjonowanie szpitali 

w obecnej formie organizacyjno-prawnej, jakimi są SPZOZ powoduje zadłuŜanie się szpitali, 

dlatego naleŜy rozwijać proces przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego 

z większościowym udziałem samorządów lokalnych. 

Posiedzenie zakończyły prezentacje przedstawicieli firm na temat usprawniania 

funkcjonowania szpitali w nowoczesnym modelu zarządzania. 



Konferencja spotkała się z duŜym zainteresowaniem mediów. Po jej zakończeniu 

uczestnicy udali się na spacer pt. „Zamość – Miasto idealne”. 

 

 

 

 


