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Sprawozdanie 
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 

w dniu 30 marca 2010 r. 

  

Gospodarzem spotkania był SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim. W posiedzeniu udział 
wzięli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Poseł Sławomir Zawiślak, 
członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski i Starosta Powiatu 
Tomaszowskiego Jan Kowalczyk.  

Obrady otworzył oraz powitał zebranych Starosta Jan Kowalczyk. Nawiązując 
do trudnej sytuacji szpitali, Ŝyczył owocnych obrad i konstruktywnych wniosków.  

Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski, 
zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem posiedzenia: 
1. BieŜąca sytuacja organizacji ochrony zdrowia 
2. Co czeka szpitale od roku 2011? 
3. Rozliczanie świadczeń zdrowotnych za rok 2009 
4. Sprawy róŜne i wolne wnioski 
 

Na wstępie Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski przedstawił zbiór informacji 
dotyczących organizacji ochrony zdrowia m.in. notatkę i protokół z posiedzenia 
zespołu Komisji Trójstronnej do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 25 lutego 2010r. oraz 
sprawozdanie z debaty u Prezydenta RP podsumowującej ostatnie dwa lata 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  

Rozpoczęła się dyskusja, której głównym tematem była trudna sytuacja finansowa 
szpitali Lubelszczyzny. 

Przewodniczący Konwentu zwrócił się z pytaniem do Posła S. Zawiślaka –               
jak postrzegana jest Lubelszczyzna w oczach parlamentarzystów w zakresie 
organizacji ochrony zdrowia i czy są szanse na uratowanie sytuacji finansowej szpitali 
naszego regionu? 

Poseł S. Zawiślak odpowiedział, Ŝe na ten moment nie widzi jednolitego frontu wśród 
polityków. Problem jest bardzo istotny, nie moŜna tolerować takiej sytuacji, Ŝe 
pacjenci naszego regionu nie mają prawa do dobrych usług, a szpitale do podobnych 
pieniędzy jak w innych regionach Polski. Dlatego teŜ konieczne jest podjęcie 
wspólnych działań ponad podziałami, potrzebny jest konsensus regionalny.           
Poseł S. Zawiślak zaproponował wystąpienie do Wojewody Lubelskiego o pilne 
zwołanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznej ds. Ochrony Zdrowia z udziałem 
wszystkich parlamentarzystów województwa lubelskiego oraz przedstawienie  
konkretnego stanowiska, które będzie mogło być podpisane przez wszystkich 
uczestników Komisji. Ze swej strony Poseł Zawiślak zadeklarował pomoc i wsparcie 
działań. 

Konwent jednogłośnie przyjął propozycję Posła S. Zawiślaka i podjął decyzję 
o pilnym podjęciu działań w tym kierunku. Zdaniem Konwentu poprawa finansowania 
jednostek ochrony zdrowia moŜliwa byłaby poprzez podjęcie decyzji na szczeblu 
rządowym o pokrycie niedoboru budŜetowego NFZ oraz dokonywanie podziału zysku    
Funduszu w oparciu o realne potrzeby poszczególnych oddziałów, a nie zgodnie 
z obowiązującym algorytmem, który powoduje pogłębianie dysproporcji pomiędzy 
oddziałami NFZ.  
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W dalszej części dyskusji dyrektorzy szpitali podkreślili dramatyczną sytuację 
finansową swoich jednostek oraz wyrazili niepokój o dalsze ich funkcjonowanie. 
Sytuacja ta dotyczy wszystkich jednostek bez względu na to w jakiej formie działają.  
Dyrektor Z. Widomski zadał pytanie czy jest sens dalej walczyć o szpitale, skoro 
okazuje się, Ŝe szpitale niepubliczne, które włoŜyły ogromny wysiłek aby 
przekształcić swoje jednostki, teraz teŜ mogą splajtować?  

Szpitale od dwóch lat czekają na decyzje, których nie ma – powiedział Dyrektor 
A. Mielcarek. Konieczne jest określenie kierunku reformy systemu ochrony zdrowia, 
jednak, aby była ona skuteczna musi dojść do rozbicia monopolu NFZ jako jedynego 
dysponenta środków publicznych.  

Dyrektor A. Kaczor podkreślił, Ŝe przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim brak 
woli politycznej, aby pacjentom czy pracownikom ochrony zdrowia było lepiej. 
Fundusz nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych wynikających z zawartych 
umów, a jak dotychczas Ŝaden z posłów nie wniósł interpelacji o łamaniu prawa. 
Dzisiaj trzeba znaleźć odpowiedź na pytania co zrobić Ŝeby otrzymać pieniądze, które 
wynikają z zawartych umów, co zrobić w sytuacji, kiedy fundusz uchyla się od 
odpowiedzialności, co zrobić kiedy tylko jedno województwo nie otrzymało zapłaty za 
świadczenia ponadlimitowe? 

A. Bratkowski przyznał, Ŝe Lubelszczyzna jest najgorzej traktowanym regionem 
Polski, a to dotyka najbardziej pacjentów. Dlatego teŜ naleŜy przekonać Dyrekcję 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 
podejmowania bardziej odwaŜnych decyzji, trzeba dąŜyć do rozmów oraz Ŝądać 
rzetelności w realizowaniu nałoŜonych zadań.   

Przystępując do pkt. 2 obrad Przewodniczący Konwentu w skrócie omówił projekty 
ustaw, które rząd zamierza przedstawić w pierwszym półroczu br. Priorytetowe dla 
szpitali to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, o zakładach opieki zdrowotnej, o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz 
załoŜenia do projektu ustawy o szpitalach klinicznych. Przewodniczący poinformował 
równieŜ, Ŝe projekt planu „C” zakłada dla szpitali, które przystąpią do planu, 
umorzenie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, natomiast dla szpitali, które 
nie posiadają zobowiązań przewidziany jest kredyt inwestycyjny.  

Kolejnym tematem było rozliczanie świadczeń za rok 2009. Trudna sytuacja szpitali 
lubelskich spowodowana jest m.in. nie wywiązaniem się Lubelskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z zobowiązań finansowych 
wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oddział 
funduszu nie przekazanie naleŜnych środków finansowych pochodzących z przesunięć 
pomiędzy zakresami świadczeń oraz pomiędzy umowami, które są dokonywane 
w trybie określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku, 
o czym Konwent powiadomił Prezesa NFZ. Z wypowiedzi Prezesa J. Paszkiewicza, 
jak poinformował Przewodniczący Konwentu, wynika, Ŝe Ŝadnych dodatkowych 
środków nie będzie, jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest zawarcie ugód 
lub wystąpienie na drogę sądową.  

Wobec wyczerpania porządku tematyki posiedzenia Przewodniczący podziękował 
za udział i zamknął obrady. 


