
                                   
 
                                                        PROTOKÓŁ Nr 4/2008 
                                     ze spotkania  Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 
                                                        w dniu 15 lipca 2008 
 
 
 Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w 
Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konwentu. Posiedzenie otworzył oraz 
prowadził Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski. 
 Posiedzenie było poświęcone nowej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa ta 
będzie w najbliŜszym czasie przedmiotem obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Dotyczy ona 
zmianie formy własności SPZOZ- ów w spółkę prawa handlowego. Zmiany w ustawie były 
podejmowane  w podkomisjach sejmowych, a uczestnicy spotkania Konwentu dyskutowali 
nad zakończonymi juŜ tymi poprawkami do ustawy na zasadzie poprawek sejmowych np. o 
stronie własnościowej szpitali, gospodarki finansowej, czy odpłatności za transport sanitarny 
pacjenta. 
 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski. Ze względu na 
czynne uczestnictwo w pracach w Komisjach oraz w obradach sejmowych ”Białego  Szczytu 
i Komisji  Trójstronnej  przedstawił pokrótce  jak wyglądały prace w podkomisjach. Omówił 
najwaŜniejsze projekty nowych ustaw w ochronie zdrowia, stanowisko rządu do poselskich 
projektów ustaw oraz przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Odniósł 
się do załoŜeń, szans oraz zagroŜeń nowej ustawy. Przewodniczący Konwentu zwrócił uwagę, 
iŜ strona rządowa popiera przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego, przeciw zaś 
jest opozycja, która wycofała się z prac nad zmianami w ustawie, podobnie jak strony 
związkowe, które równieŜ zerwały pracę nad ustawą. Po słowie wstępu zaczęła się 
merytoryczna dyskusja. Głos zabrał dyrektor SP  Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu A. 
Mielcarek. Wyraził obawę, Ŝe przekształcenie szpitali nie uratuje słuŜby zdrowia. Przede 
wszystkim: 
- towarzyszy tym zmianom zła atmosfera / polityczno – społeczna /,  
-uzaleŜnienie pomocy medycznej przez nakaz przekształcenia szpitali w spółki handlowe 
„czy będzie stać szpital? Obecnie następuje spadek zadłuŜania szpitali w Polsce, a samorząd 
sam powinien decydować o swoich szpitalach” 
Dyrektor A. Mielcarek podsumował, Ŝe nie da się uratować sektora słuŜby zdrowia w tak 
krótkim czasie i w ten sposób - „wszystko za nic”. 
 Następnie dyrektor SPZOZ- u z Biłgoraja A. Jarzębowski zadał pytanie czy wszystkie 
szpitale będą przekształcone? Czy jeŜeli długi będą umorzone to najprawdopodobniej szpitale 
publiczno - prawne będą objęte restrukturyzacją? Czy będzie przekształcanie szpitali i 
oddłuŜanie czy oddłuŜanie i przekształcanie ?. Dyrektor A. Kaczor z SPZOZ- u z Tomaszowa 
Lubelskiego przedstawił fragment z projektu ustawy, z którego wynika, Ŝe szpital będzie 
musiał zmienić formę własności w Spółkę Akcyjną lub Spółkę z ograniczona 
odpowiedzialnością bez konieczności wcześniejszej likwidacji. JeŜeli zaś szpital publiczny 
nie przekształci się będzie wykreślony z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, a związku z 
tym będzie zlikwidowany. 
W toku merytorycznej dyskusji wymieniono informacje, uwagi, spostrzeŜenia oraz omówiono 
inne kierunki działań w ustawie ochrony zdrowia. 
 
 



Uczestnicy spotkania doszli do wniosków, iŜ samo przekształcenie szpitali w spółki prawa 
handlowego niewiele uzdrowi ochronę zdrowia. Ustawa będzie miała sens po spełnieniu 
niektórych dodatkowych zmian w projektach. Przede wszystkim: 
- zwiększenie środków na ochronę zdrowia 
- zwiększenie kosztów za usługi  medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
- zlikwidowania obowiązku przejęcia wszystkich dotychczasowych pracowników na 
podstawie art. 231 kodeksu pracy  
Ponadto przekształcenie musiało by być nieobowiązkowe lub przez pełne oddłuŜenie szpitala  
przez samorząd czy przez budŜet poprzez proces likwidacji oraz zmiany w  finansowaniu i 
uaktualnieniu  kosztów oraz wydłuŜenia czasu oddłuŜania . 
Dodatkową  informacje przekazał Przewodniczący Konwentu  K. Tuczapski wypowiedź 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego, Ŝe jeŜeli ustawa o 
Zakładach Opieki Zdrowotnej nie przejdzie nie będzie mowy o pomocy publicznej szpitali 
zadłuŜonych, poniewaŜ warunkiem podstawowym na uruchomienie środków na oddłuŜanie 
szpitali jest zmiana formy własności w spółkę handlową .– takie są wymogi Unii 
Europejskiej. 
Przedmiotem dyskusji była równieŜ ilość świadczeń  ponadlimitowych, które nie zostały  
jeszcze zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz problem długów nieściągalnych za 
pobyt pacjentów nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu lub obcokrajowców, którzy 
leczyli się w naszych szpitalach. Przewodniczący Konwentu poprosił członków Konwentu o 
przygotowanie takich sprawozdań za I półrocze 2008 r. do 21.07.2008 r. Po zgromadzeniu 
danych przedłoŜy pismo do Wojewody  Lubelskiego oraz do Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 Kolejnymi punktami spotkania było omówienie tematów takich jak: 
- odpowiedź na pismo wysłane zgodnie z wolą ostatniego Konwentu do  A. Kowalika 
dyrektora   NFZ na temat zwiększenia wartości zawartych kontraktów na wykonanie 
świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej oraz rehabilitacji 
- pisma ze spotkania przedstawicieli Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Konfederacji 
Pracodawców Polskich oraz ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych z 
władzami NFZ poświeconego procesowi wdraŜania w placówkach niepublicznych systemu 
tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów- nowego sposobu finansowania szpitali 
- „ Szpital nie musi płacić za odpoczynek lekarza „ –artykuł z Gazety Prawnej /07.07.2008r./ 
- przetwarzanie informacji o pacjencie moŜe być karane- informacje z Kancelarii Prawnej  

Podczas spotkania dyrektor A. Mielcarek poruszył problem związany z prowadzeniem 
nowego systemu rozliczeń świadczeń zdrowotnych opartego o Jednorodne Grupy Pacjentów . 
Nowe zasady rozliczeń będą obowiązywały od 01.07.2008r. Wyraził swoje obawy i niepokój 
związany z wprowadzeniem JGP wynikający z nie przygotowaniu systemów informatycznych 
do nowych zasad rozliczeń świadczeń oraz z niewystarczającego przygotowania 
pracowników ochrony zdrowia biorących udział w kodowaniu wykonywanych procedur 
medycznych. Istnieją duŜe obawy o wynik finansowy szpitali po zastosowaniu nowego 
systemu rozliczeń świadczeń zdrowotnych. 
Dyskusja zakończyła się jednogłośnie przyjętym wnioskiem o wystosowaniu pisma do 
ministra B. Piech Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia o zajętym stanowisku nad 
ustawą o ZOZ- ach , które zapewnią w przyszłości bezpieczeństwo pacjenta i godziwe 
warunki zatrudnienia personelu medycznego oraz sprawnego funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia. 
 Wobec wyczerpania omówionych tematów Przewodniczący K. Tuczapski 
podziękował za udział w spotkaniu oraz zamknął posiedzenie. 
 
 


