
Sprawozdanie z konferencji informacyjno-szkoleniowej  
 

 Konferencja zorganizowana przez Lubelski Urząd Marszałkowski oraz 
Konwent Szpitali Zamojszczyzny odbyła się w dniu 18 grudnia 2008r. w Ośrodku 
Wczasowym „Jolanta” w Krasnobrodzie. W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Dyrektor Departamentu Zdrowia     
i Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Ewa Płocica-Poślednik, 
Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
Tomasz Pękalski i Andrzej Kowalik oraz liczni przybyli dyrektorzy jednostek ochrony 
zdrowia województwa lubelskiego. 
Program konferencji:  
1. Rozpoczęcie spotkania. Powitanie uczestników – Dyrektor Departamentu Zdrowia i 

Polityki Społecznej - Ewa Płocica-Poślednik 
2. Prezentacja zaproszonych firm.  
3. Przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia - Kancelaria Doradcza - Rafał 

Piotr Janiszewski 
4. Skutki wprowadzenia systemu rozliczeń świadczeń szpitalnych w oparciu 

o Jednorodne Grupy Pacjentów - Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Zbigniew Orzeł 

5. Innowacyjność w zarządzaniu – Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania 
i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Piotr 
KsiąŜek 

Tematem dyskusji były równieŜ zmiany własnościowe jednostek ochrony 
zdrowia oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2009. Stanowisko 
Konwentu Marszałków Województw przedstawił Arkadiusz Bratkowski. Konwent 
apeluje do parlamentarzystów Sejmu RP o odrzucenie weta Prezydenta RP do ustaw 
zdrowotnych, które zapewniają konsumpcyjnie zagwarantowany dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej i moŜliwie najlepszą ich jakość. Dotychczasowe regulacje są 
niewystarczające dla efektywnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zarówno 
dla zakładów opieki zdrowotnej jak i właściwego respektowania i przestrzegania praw 
pacjenta. W kwestii kontraktowania świadczeń medycznych na rok 2009 stanowisko 
Konwentu Marszałków Województw jest jednoznaczne, wartość ceny jednostkowej 
punktu rozliczeniowego w lecznictwie szpitalnym powinna zostać podniesiona do 
wysokości 56,00 zł. Kwota ta zapewniłaby stabilność finansową szpitali oraz 
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny.  

Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny Krzysztof Tuczapski 
przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz 
jako ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich wypowiedział się w temacie 
przekształceń własnościowych jednostek ochrony zdrowia. Zaprezentował równieŜ 
stanowisko Konwentu dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2009. 
Zdaniem członków Konwentu zaproponowana wartość punktu rozliczeniowego 
w lecznictwie szpitalnym w wysokości 51,00 zł. jest niewystarczająca do zapewnienia 
realizacji świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie gwarantującym 
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych 
standardów jakościowych. Dyrektorzy szpitali Konwentu przyjęli stanowisko 
o prowadzeniu indywidualnych negocjacji w zakresie kontraktowania świadczeń na 
rok 2009. Przewodniczący Konwentu zwrócił równieŜ uwagę na potrzebę zapłaty za 
świadczenia wykonane ponadlimiotowo w II półroczu 2008.  



 Stanowisko Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2009 przedstawili 
Dyrektorzy Tomasz Pękalski oraz Andrzej Kowalik. Ostateczny termin prowadzenia 
rozmów dwustronnych upływa 22 grudnia br. Ceną ostateczną i maksymalną punktu 
rozliczeniowego w lecznictwie szpitalnym jest kwota 51,00 zł. Lubelski Oddział 
Wojewódzki NFZ nie posiada uprawnień do podniesienia wartości punktu. Dyrektorzy 
zadeklarowali, Ŝe w przypadku decyzji Prezesa NFZ o podniesieniu wartości punktu 
rozliczeniowego, wszystkie umowy zostaną aneksowane. Kwestia zapłaty za 
świadczenia wykonane ponadlimitowo w II półroczu 2008r. będzie rozwaŜana w miarę 
pozyskiwania środków finansowych  

Konferencja zakończyła się wspólnym spotkaniem opłatkowych z udziałem   
Ks. Biskupa Wacława Depo.  
  


