
Protokół  nr 1/2013 

 

ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 

w dniu 26.04.2013 roku 

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w 
Krasnymstawie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście; 
Krzysztof Tuczapski  Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Dyrektor Andrzej Kowalik, 
Wicestarosta Krasnostawski Henryk Czerniej oraz Skarbnik Powiatu – Przewodniczący Rady 
Społecznej Janusz Cięciera. 
 
Obrady otworzył oraz powitał zebranych Dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie Piotr Matej, 
który przedstawił porządek obrad: 

1. Obszary kontraktowania świadczeń jako podstawa do przygotowywanego przez NFZ 
konkursu – zajęcie stanowiska przez konwent. 

2. Ratownictwo medyczne – funkcjonowanie SOR na przykładzie SPZOZ Krasnystaw. 
SOR, a może Izba Przyjęć 

3. Informacja  nt. przygotowań do konkursu ofert – Dyrektor LOW NFZ. 
4. Wolne wnioski i dyskusja. 
Przerwa 
5. Przyjęcie rezygnacji z funkcji  złożonej przez Przewodniczącego Konwentu. 
6. Wybór Przewodniczącego. 
7. Propozycje zagadnień do poruszenia przez Konwent w 2013 roku – dyskusja oraz 

wypracowanie wniosków. 
Następnie przybyłych gości powitał włodarz ziemi Krasnostawskiej Wicestarosta Henryk 
Czerniej. Przedstawił On  dane demograficzne powiatu liczbę i obszar jaki obsługuje szpital  
Krasnostawski. 
 
W dalszej kolejności głos zabrał przewodniczący konwentu  Zbigniew Widomski przywitał 
zebranych a następnie poprosił o zmianę porządku obrad i możliwość  głosowania nad 
przyjęciem przez Niego rezygnacji z funkcji  przewodniczącego. Podziękował wszystkim za 
wspaniałą i owocną współpracę. 
Następnie podziękowania oraz wiele ciepłych i miłych słów za pełnienie funkcji 
przewodniczącego 
Członkowie Konwentu  i Dyrekcja NFZ złożyli Zbigniewowi Widomskiemu życząc jednocześnie 
wielu sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej. 
Następnie Dyrektor Piotr Matej rozpoczął procedurę  wyboru nowego przewodniczącego 
Konwentu. 
Zaproponowana kandydatura przez Panią Dyrektor Zofię Laskowską – Kotowską to osoba 
Prezesa Zamojskiego  Szpitala Niepublicznego 
- Mariusza  Paszko, który na pełnienie tej funkcji proponował Dyrektora Piotra Mateja. 



Po wyrażeniu zgody i jawnym głosowaniu ( 8 głosów za i jeden wstrzymał się od głosu) 
Prezes Mariusz Paszko został Przewodniczącym Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.   Nowy 
przewodniczący poinformował zebranych o konferencji szpitali w dniu 23.05.2013 roku  po 
której spotkają się wspólnie aby omówić gdzie i kiedy odbędzie się następne spotkanie 
Konwentu. 
         W następnej kolejności Dyrektor Piotr Matej przedstawił prezentację multimedialną – 
przedstawiającą obszary kontraktowania świadczeń medycznych informując jednocześnie, że 
jako szpital powiatowy mamy dużą konkurencję i trudno nam rywalizować z kliniką czy 
szpitalem wojewódzkim. Następnie przewodniczący Mariusz Paszko odczytał stanowisko 
Konwentu kierowane do NFZ w celu zwrócenia  uwagi na potrzebę racjonalnego ograniczenia  
obszarów kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz stworzenie takich kryteriów 
obszarów z uwzględnieniem podmiotów  
leczniczych jakie się na nich znajdują aby mogły ze sobą rywalizować na tym samym 
poziomie. 
Stanowisko po głosowaniu przyjęto jednogłośnie. 
        Dyrektor NFZ – Krzysztof Tuczapski zabierając głos powiedział, że dziękuje za wszystkie 
sugestie wpływające do NFZ  gdyż jego rolą jako płatnika jest wsłuchiwanie się w głosy 
świadczeniodawców. 
Są już wszczęte prace nad propozycją nowych podziałów,  będziemy o nich dyskutowali i je 
analizowali. Co do zasady konkurs sprzed trzech lat był nietrafiony. Dyrektor chciałby aby 
kontrakty nie były mniejsze niż są obecnie ale w tym miejscu pragnie zaznaczyć, że statystyka 
i sprawozdawczość w Funduszu  są na najwyższym poziomie  stąd też prosi o głębokie 
analizy, przemyślenia  przed przystąpieniem do składania ofert. Liczy jednocześnie na 
współpracę między  
Szpitalami oraz przekazywanie  sugestii do NFZ. 
Dyrektor Andrzej Kowalik stwierdził że stanowisko Konwentu będzie trudne do zrealizowania 
przez NFZ z powodu przeszkód formalnych, równego traktowania, konkurencyjności i ceny. 
      Dyrektor Piotr Matej przekonywał, że stanowisko Konwentu to próba by zwrócić uwagę 
aby nie powtórzyła się sytuacja z roku 2010. Jako szpitale powiatowe pacjentów traktujemy 
też poważnie i uczciwie. 
       Kolejny wniosek, który jednogłośnie przyjęto to stanowisko  Konwentu zwracające 
uwagę  
Na potrzebę odstąpienie od ogłaszania konkursu ofert jako podstawowego sposobu na 
zawieranie umów na udzielanie świadczeń. Przystąpienie do konkursu nie oznacza 
zakontraktowania świadczeń. 
Gdy na obszarze  jest jeden podmiot, który spełnia warunki udzielania świadczeń, to  
ogłoszenie konkursu ofert nie byłoby konieczne. Zasadne byłoby w chwili pojawienia się 
konkurencji. 
Zaproponowany wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
       Następnie na przykładzie spostrzeżeń  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
Krasnymstawie 
Dyrektor Zbigniew Bijata omówił  pojawiające się problemy w SOR: 
- trafiający pacjenci niewymagający opieki tego oddziału, 
- pacjenci kierowani od lekarza POZ-u  lub Opieki Nocnej i Świątecznej, 
- pacjenci po spożyciu alkoholu agresywni, trudni. 
SOR-y w chwili obecnej generują zadłużenia, dla szpitala są dużym obciążeniem. 



 
Problemem są też wymagania odnośnie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3.11.2011 roku 
odnośnie 
tworzenia lotniska/lądowiska przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych stąd też Dyrektor 
Piotr Matej 
złożył formalny wniosek o przyjęcie stanowiska Konwentu o odroczenie do 2020 roku 
odstąpienia od wymogu posiadania lotniska/lądowiska przy SOR-ach. Szpitale powiatowe 
borykające się z problemami finansowymi nie są w stanie wygenerować  dużych kwot na 
utworzenie lądowisk w tak krótkim czasie oraz nie są w stanie ich utrzymać. Stanowisko   
konwentu przyjęto jednogłośnie. 
 
Przygotowanie  do konkursu ofert omówił na wstępie Dyrektor  NFZ – Krzysztof Tuczapski. 
 
       Dyrektor Piotr Matej zaproponował zebranym członkom Konwentu aby na którymś z 
kolejnych spotkań chcieli zapoznać się z tematem  „bezpieczeństwo informatyczne” na 
podstawie studium przypadku  SPZOZ Krasnystaw. 
 
       Przewodniczący Mariusz Paszko złożył podziękowania dla Dyrektora Piotra Mateja za 
przygotowanie i w dużej mierze prowadzenie Konwentu a wszystkim zebranym za przybycie. 
Wobec wyczerpania w dniu dzisiejszym tematów posiedzenia  obrady zakończono. 
 
 

 
 

                                                                                                                            Protokołowała 

 

                                                                                                                           Edyta Mazurek    


