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Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  
przy Wojewódzkiej Komisji  

Dialogu Społecznego 
11 czerwca 2012r., godz. 11:00  

Lubuski Urząd Wojewódzki  w Gorzowie Wlkp. 
 

1. Porządek obrad posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS 
      (załącznik nr 1 – program spotkania) 

 

2. Uczestnicy spotkania 

Członkowie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS 

− Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk: Przewodnicząca Zespołu; Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej LUW, 

− Pani Elżbieta Zdrzałka: Przedstawiciel Lubuskiej Organizacji Pracodawców, 

− Pan Andrzej Andrzejczak: Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, 

− Pan Ryszard Majewski: Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, 

− Pan Stanisław Dejnowicz: w zastępstwie za Pana Kamila Jakubowskiego z Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców. 

Goście i doradcy 

− Pan Romuald Kreń: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego 

− Pani Monika Giblewska: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych NFZ  LOW 

− Pani Anna Rybska: Przewodnicząca – Przewodnicząca Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych 

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego 

przy Wojewodzie Lubuskim (lista obecności w załączeniu). 

3. Przebieg posiedzenia 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił 

porządek obrad. Ponadto poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Zespołu 

ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego z dnia 03 kwietnia br. Protokół został jednomyślnie 

przyjęty przez członków w/w zespołu. 

Głos zabrała Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

LUW; Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, która na wstępie powitała wszystkich 
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uczestników spotkania oraz podkreśliła, że do zadań Wojewody w zakresie problematyki 

zdrowotnej należy między innymi ocena zabezpieczenia zdrowotnego na terenie 

województwa. Pani Krasowska – Marczyk przypomniała, że na ostatnim spotkaniu Zespołu 

ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego w którym uczestniczyli przedstawiciele Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Starostowie oraz Dyrektorzy szpitali, niepokój wzbudzały kwestie 

związane z sytuacją finansową jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa 

lubuskiego oraz dodała, że temat ten będzie poruszony na najbliższym spotkaniu 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Podkreślając znaczenie zaplanowanych           

do omówienia tematów, Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk wyraziła opinię, że należy 

wspólnie podjąć wszelkie działania w celu wypracowania kierunków rozwoju dostosowanych 

do potrzeb społeczeństwa i pacjentów. 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski,  podziękował przedmówczyni za słowa wstępu 

oraz  poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze   

– Panią Elżbietę Kasprzak – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Lubuskim 

Urzędzie Marszałkowskim. 

Pani Elżbieta Kasprzak Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na wstępie podkreśliła trudną sytuację 

finansową jednostek ochrony zdrowia (w szczególności szpitali) w województwie lubuskim 

oraz zasygnalizowała, że w świetle zapisów ustawy o działalności leczniczej od przyszłego 

roku, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok ubiegły, organ założycielski będzie 

zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Dlatego też, zasadne wydaje się 

aby jak najszybciej rozpocząć proces analizowania sytuacji finansowej jednostek ochrony 

zdrowia województwa lubuskiego celem wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania 

istniejących problemów. Następnie Pani Dyrektor zreferowała temat pt.: „Sytuacja finansowa 

oraz struktura zatrudnienia w szpitalach, których organem założycielskim jest województwo 

lubuskie. Program działań dotyczących oddłużania placówek służby zdrowia. Szanse               

i zagrożenia”. W syntetycznej prezentacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące 

jednostek ochrony zdrowia których organem założycielskim jest samorząd województwa, 

sytuacji finansowej w I kwartale roku 2011 i roku 2012, struktury zatrudnienia w szpitalach 

oraz możliwości wstrzymania dalszego zadłużenia jednostek. Ponadto Pani Kasprzak 

poruszyła temat akredytacji szpitali podkreślając jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa 

zdrowotnego pacjentów sygnalizując jednocześnie, że liczba akredytowanych jednostek 
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szpitalnych w województwie lubuskim jest bardzo znikoma.                                        

(załącznik nr 2 – treść prezentacji) 

 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski podziękował przedmówczyni za wystąpienie          

i otworzył dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Romuald Kreń Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, 

który wyraził pogląd, że restrukturyzacja szpitali i przekształcanie ich w spółki nie stanowi 

„panaceum na całe zło”, niemniej jednak w sytuacji w jakiej obecnie znajduje się gorzowski 

szpital jest to jedyne możliwe rozwiązanie, gdyż stanowi realną szansę oddłużenia jednostki, 

między innymi poprzez uzyskanie dotacji   na spłatę zaciągniętych pożyczek. 

Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW; 

Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  pozytywnie ustosunkowała się do faktu,         

że przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego jako organu założycielskiego największych 

szpitali w województwie zainicjowali temat, który stanie się tematem przewodnim w ciągu 

kilku najbliższych miesięcy. Następnie kierując swoje słowa do przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego wyraziła opinię, że należy rozdzielić dwie kwestie: pierwszą z nich jest 

kompetencja samorządu województwa jako organu założycielskiego stojącego przed 

problemem finansowania jednostek ochrony zdrowia a drugą kompetencja samorządu 

województwa w obszarze konieczności tworzenia określonych strategii rozwoju i kierunków 

działań istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z trendów 

demograficznych i epidemiologicznych.  

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski poprosił o wystąpienie  Panią Monikę Giblewską      

– przedstawiciela Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pani Monika Giblewska Zastępca Dyrektora ds. Medycznych NFZ  LOW  zreferowała temat 

dotyczący kontraktowania świadczeń w świetle nadwykonań i dostępności do świadczeń 

zdrowotnych. Omówione zostały m.in. zagadnienia w zakresie priorytetów kontraktowania 

świadczeń i ich realizacji, planu zakupu świadczeń, zabezpieczenia tzw.” białych plam”, 

kosztów świadczeń zdrowotnych w planach finansowych oraz wartości zrealizowanych 

świadczeń jak również prawidłowości realizacji zawartych umów  i dostępności do usług. 

(załącznik nr 3 – treść prezentacji) 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski, podziękował przedmówczyni za wystąpienie oraz 

wyraził zaniepokojenie pogarszającą się  płynnością finansową szpitali w województwie 
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lubuskim podkreślając, że na dzień dzisiejszy priorytetem powinno być znalezienie 

rozwiązania dla tego problemu.  

W uzupełnieniu wystąpienia Pani Moniki Giblewskiej, głos zabrała Pani Małgorzata 

Krasowska-Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW; Przewodnicząca 

Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, poruszając temat wzrastającego w ostatnim czasie zjawiska 

migracji pacjentów do innych województw. Migracje dotyczą przede wszystkim zabiegów 

onkologicznych i ortopedycznych ale również podstawowych procedur ginekologicznych. 

Pani Krasowska-Marczyk zaznaczyła, że omawiany problem poddany będzie głębokiej 

analizie, gdyż koszty migracji w skali roku są bardzo duże i sięgają około 200 ml zł. 

Następnie zreferowała temat„Sytuacja finansowa, stan przekształceń własnościowych, 

struktura zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia w województwie lubuskim oraz 

nierówności w ochronie zdrowia” obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące charakterystyki 

województwa lubuskiego, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

wskaźników działalności szpitali, struktury zobowiązań szpitali publicznych, struktury 

przychodów i kosztów szpitali publicznych oraz zatrudniania i kształcenia personelu 

medycznego. 

(załącznik nr 4 – treść prezentacji) 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski podziękował przedmówczyni za wypowiedź          

i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej LUW; Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, która poinformowała,        

że w oparciu o pozyskane informacje wypracowane zostały dwa projekty stanowisk dotyczące 

sytuacji finansowej szpitali w województwie lubuskim oraz nierówności w zdrowiu. 

Podkreśliła, że w latach 2014-2020 środki funduszy europejskich w obszarze ochrony 

zdrowia przeznaczone będą wyłącznie na likwidację nierówności w zdrowiu. 

Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski zwrócił się do członków Zespołu                          

ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag                         

do wypracowanych  i omawianych stanowisk. 

Ponieważ omówione stanowiska zostały przyjęte bez uwag, Wicewojewoda Lubuski 

zakończył posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego działającym przy 

Wojewodzie Lubuskim prosząc jednocześnie o pozostanie członków Zespołu ds. Ochrony 
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Zdrowia działającym przy WKDS w celu wypracowania wniosków dotyczących omawianych             

na spotkaniu zagadnień. 

Dyskusja członków Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS dotyczyła m.in. planowanego 

przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę ( w tym kwestii zadłużeń szpitala                 

po przekształceniu, przyczyn dotychczasowych zadłużeń, nazwy szpitala po restrukturyzacji  

a także roli Urzędu Marszałkowskiego w procesie przekształcenia), zjawiska migracji 

pacjentów do innych województw oraz finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Ponadto Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk Przewodnicząca Zespołu ds. 

Ochrony Zdrowia przedstawiła członom zespołu wypracowane stanowiska dotyczące sytuacji 

finansowej szpitali w województwie lubuskim oraz nierówności w zdrowiu. Przedmiotowe 

stanowiska zostały przyjęte przez uczestniczących na posiedzeniu członków zespołu. 

(załącznik nr 5 – treść stanowisk) 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW; 

Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia podziękowała zgromadzonym                        

za uczestnictwo w spotkaniu  oraz aktywne głosy w dyskusji i tym samym zamknęła 

posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia działającym przy WKDS. 

 

                                                                                                        Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk 
 
 
                                                                                         Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
 

 

 

 

      Protokolant 

 

Marta Krompaszczyk 

    

 

 


