
10 lat zmian własnościowych szpitali samorządowych w Polsce 
 
 
    18 września 2009r. w Zamościu odbyła się III Konferencja Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych w Polsce pt.: 10 lat zmian 
własnościowych szpitali samorządowych w Polsce”, połączona z obchodami V-lecia 
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 
Konferencja tematyczna została poprzedzona konferencją prasową w której udział wzięli: 

• Marek Haber - podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia 
• Beata Libera-Małecka - v-ce Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia 
• Iwonna Stopczyńska - z-ca Prezydenta m. Zamość 
• Renata JaŜdŜ-Zaleska - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych 

Szpitali Samorządowych 
• Krzysztof Tuczapski - Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 
• Andrzej Bujnowski - Prezes  ProMedica sp. z o.o. w Ełku 

 

Konferencję prowadził Krzysztof Tuczapski. Na początku historię i rolę przekształconych 
w spółki prawa handlowego publicznych szpitali samorządowych, których jest juŜ blisko 
100 na ogólną liczbę 460 szpitali, przedstawiła Pani Prezes JaŜdŜ-Zaleska. Następnie głos 
zabrał Pan Minister Haber, który przedstawił ostatnie regulacje dotyczące finansowania 
ochrony zdrowia ze środków publicznych, dotyczące tzw. algorytmu. Zapewnił teŜ, Ŝe 
Ministerstwo Zdrowia będzie wspierało przekształcenia, bo efekty są dobre, o czym 
świadczą samorządowe szpitale, które juŜ funkcjonują jako spółki. Jak podkreślił zakres 
prowadzonej przez te placówki działalności nie zmienił się znacząco, choć jest 
przystosowywany do potrzeb i moŜliwości. Pani Poseł Libera ustosunkowała się do ustaw 
procesowanych w Parlamencie, dotyczących m.in. koszyka gwarantowanych świadczeń 
medycznych. Na liczne pytania zaproszonych dziennikarzy odpowiadała teŜ Pani 
Prezydent Stopczyńska, która podkreśliła słuszność podjętej przed 5 latami decyzji           
o likwidacji w Zamościu szpitala publicznego i powołaniu spółki samorządowej. Wśród 
pierwszych samorządów, które mają dostać dotacje jest miasto Zamość. 

 
    Następnie w Sali Consulatus zabytkowego zamojskiego Ratusza odbyła się 
konferencja tematyczna. Wzięło w niej udział ok. 120 osób z całej Polski w tym 
dyrektorzy szpitali publicznych i niepublicznych, przedstawiciele władz samorządowych 
róŜnego szczebla, politycy i parlamentarzyści. 
Tematy spotkania były następujące: 

• X lat zmian własnościowych szpitali samorządowych w Polsce – Renata JaŜdŜ-
Zaleska 

• V – lecie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. – Krzysztof Tuczapski 
• Organ załoŜycielski czy właściciel szpitala – róŜnice w ocenie samorządu 

terytorialnego – Piotr Pośpiech Starosta Powiatu Kluczborskiego 
• Poprawa efektywności zarządzania niepublicznym szpitalem samorządowym         

– Andrzej Bujnowski 
• Nowoczesne zarządzanie nowoczesnym szpitalem – Adam Kozierkiewicz 

niezaleŜny ekspert medyczny 
W trakcie Konferencji swoje wystąpienia mieli teŜ Pan Minister Marek Haber, Pani Poseł 
Beata Libera-Małecka, Pan Prezydent Andrzej Mądrala – Konfederacja Pracodawców 
Polskich, Pan Prezydent Marcin Zamoyski oraz inni uczestnicy obrad. Dyskusja była 
merytoryczne i rzeczowa, przedstawiająca wyjątkową troskę o rozwój ochrony zdrowia    
w Polsce i potrzebę szybkiego przygotowania i wprowadzenia w Ŝycie nowoczesnych 
aktów prawnych. 
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