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Protokół Nr 2/2008 
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny  

 w dniu 4 kwietnia 2008 r.  
  

Spotkanie odbyło się w Kawęczynku. Organizatorem spotkania był SPZOZ 
w Szczebrzeszynie oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego 
Arkadiusz Bratkowski, Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Barbara 
Bańczak-Mysiak, p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej 
Kowalik, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zamościu ze Starostą Henrykiem 
Matejem oraz władze Urzędu Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie z Burmistrzem Marianem 
Mazurem.  

Spotkanie otworzył oraz powitał wszystkich zebranych gospodarz, dyrektor SPZOZ 
w Szczebrzeszynie Ryszard Czabała. Dalszą część obrad prowadził przewodniczący 
Konwentu Krzysztof Tuczapski zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem posiedzenia:  
1. Nowe ustawy w ochronie zdrowia po obradach „Białego Szczytu”. 
2. Co nam da „Biały Szczyt”? 
3. Ogólne informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego. 
4. „Dzieci Zamojszczyzny” – szpital przyjazny kombatantom. 
5. Informacja o kontraktowaniu świadczeń medycznych w roku 2008.  
6. Współpraca Konwentu Szpitali Zamojszczyzny ze szpitalami na Litwie.  
7. Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz sytuacja kadrowa i poziom 

wynagrodzeń w szpitalach Konwentu.  
8. Sprawy bieŜące. 

 
NajwaŜniejsze projekty nowych ustaw w ochronie zdrowia omówił przewodniczący 

Konwentu K. Tuczapski. W przygotowanej prezentacji przedstawił załoŜenia oraz zagroŜenia 
nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o systemie dodatkowych 
ubezpieczeń zdrowotnych. Ograniczenie roli samorządu terytorialnego, brak moŜliwości 
zrestrukturyzowania poziomu zatrudnienia, ograniczenie moŜliwości sprzedaŜy akcji spółki, 
ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zmniejszenie osiąganych zysków szpitala 
o 19% z tytułu płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), to zdaniem 
K. Tuczapskiego największe zagroŜenia związane z wejściem w Ŝycie nowej ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej. Henryk Matej jako Starosta Powiatu bardzo mocno 
zaprotestował przeciw zapisowi o odpowiedzialności prawnej organu załoŜycielskiego spzoz 
za długi szpitala. Jego zdaniem zapis mówiący o odpowiedzialności organu załoŜycielskiego 
za długi szpitala przekraczające 60% rocznego budŜetu samorządu bez moŜliwości jego spłaty 
jest zapisem niebezpiecznym, który bardzo szybko moŜe doprowadzić do utraty zdolności 
finansowej samorządu.  

Podsumowania prac „Białego Szczytu” dokonał oraz swoje uwagi na ten temat 
przekazał przewodniczący Konwentu K. Tuczapski, który aktywnie uczestniczył w obradach 
na „białym szczycie”. Przedstawił zebranym rekomendacje konferencji z dnia 19 marca br. 
oraz wskazał na wiele rozbieŜności pomiędzy programem proponowanym przez Premiera, 
a programem uczestników „Białego Szczytu”. Poprosił członków Konwentu o ewentualne 
uwagi bądź sugestie dotyczące proponowanych działań ustawodawczych zmierzających do 
zreformowania systemu ochrony zdrowia jako materiał na posiedzenia Sejmowej Komisji 
Zdrowia, w której będzie uczestniczył z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich.  

Ogólne informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego przekazał 
Arkadiusz Bratkowski. BudŜet środków strukturalnych przeznaczony na ochronę zdrowia na 
lata 2008-2013 jest niewielki w stosunku do potrzeb. Preferowane będą wnioski na 
modernizację, szczególnie na dostosowanie zakładów opieki zdrowotnej do standardów 
unijnych. Urząd Marszałkowski będzie starał się o przesunięcie środków finansowych z lat 
późniejszych na rok 2009. A. Bratkowski w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego 
oraz swoim własnym zapewnił, Ŝe szpitale powiatowe nie zostaną pominięte przy podziale 
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środków unijnych. Konwent przyjął deklarację, nie mniej jednak, obawiając się nierównego 
traktowania szpitali wojewódzkich i powiatowych, jednomyślnie zajął stanowisko o potrzebie 
wystosowania apelu do Marszałka z prośbą o wsparcie dla szpitali powiatowych. 
A. Bratkowski zasugerował, aby w swoim wystąpieniu Konwent wnioskował równieŜ 
o przesunięcie środków finansowych z lat 2011-2013 na rok 2009.  

Na temat dotychczas podjętych działań w kierunku powstania programu „Dzieci 
Zamojszczyzny – szpital przyjazny kombatantom” informacji udzieliła Pani Barbara 
Bańczak-Mysiak. Po wyraŜeniu swoich opinii wszyscy obecni członkowie Konwentu, za 
wyjątkiem SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, podpisali deklarację woli przystąpienia do 
programu. Zasady oraz szczegóły programu zostaną ustalone w toku dialogu pomiędzy 
Wojewodą Lubelskim, dyrekcją Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz 
środowiskiem kombatanckim. Zdaniem dyrektorów szpitali kwestią sporną pozostaje jedynie 
zapis ustawy, który daje kombatantom uprawnienia do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej 
bez skierowania.  

O przebiegu kontraktowania świadczeń medycznych w roku bieŜącym powiedział   
Dyrektor Andrzej Kowalik. W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem od 1 lipca 
br. nowych zasad rozliczania świadczeń medycznych wg Jednorodnych Grup Pacjentów, 
trudno jest prognozować jak będzie przebiegał proces kontraktowania świadczeń medycznych 
w zakresie lecznictwa szpitalnego na II półrocze 2008. Trwający pilotaŜ funkcjonowania 
systemu Jednorodnych Grup Pacjentów pozwoli na wstępny szacunek wyceny procedur wg 
nowych zasad. Na pytanie co z nadwykonaniami? – dyrektor Kowalik odpowiedział, Ŝe 
fundusz w chwili obecnej nie posiada Ŝadnych dodatkowych środków finansowych, 
w związku z czym nie moŜe podjąć renegocjacji zawartych kontraktów w zakresie 
zwiększenia ilości zakontraktowanych usług medycznych.  

Dyrektor Zbigniew Widomski poinformował, Ŝe w wyniku podjętych przez niego 
działań chęć nawiązania współpracy zgłosił szpital w Kelme. Z wymiany korespondencji 
wynika, Ŝe delegacja tego szpitala gotowa jest do przyjazdu do Polski. Z uwagi na fakt, iŜ 
Biłgoraj jest miastem partnerskim Kelme ustalenie szczegółów oraz przygotowanie programu 
wizyty powierzono dyrektorowi Z. Widomskiego oraz dyrektorowi A. Jarzębowskiemu.       
A. Bratkowski jako przedstawiciel organu załoŜycielskiego zadeklarował współudział 
Szpitala Wojewódzkiego im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu w organizacji spotkania.  

Realizując porządek posiedzenia przewodniczący K. Tuczapski przedstawił projekt 
nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie czasu pracy personelu 
medycznego. Z związku z trwającymi do dnia 25 kwietnia br. konsultacjami społecznych 
dotyczącymi szybkiej nowelizacji ustawy poprosił członków Konwentu o przedstawienie 
swoich opinii do dnia 20 kwietnia, które będzie mógł wykorzystać jako osoba biorąca udział 
w konsultacjach.  

W dalszej części spotkania omówiono poziom wynagrodzeń oraz sytuację kadrową 
w szpitalach Konwentu. Pomimo wzrostu wynagrodzeń, problem braku specjalistycznej kadry 
medycznej dotyczy wszystkich szpitali, łącznie w szpitalach Konwentu brakuje 154 lekarzy 
specjalistów.   

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący przedstawił ostatnią korespondencję 
Konwentu, sprawozdanie z działalności Związku Powiatów Polskich w zakresie ochrony 
zdrowia oraz wybiórczy przegląd prasy zawierający najwaŜniejsze informacje dotyczące 
ochrony zdrowia.  

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodniczący zamknął obrady.  


