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Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  
przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

12 listopada 2012r.,  
Lubuski Urząd Wojewódzki  w Gorzowie Wlkp. 

 

 

1. Uczestnicy spotkania 

Członkowie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy WKDS 

Strona rządowa 

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

Pani Anna Duczapska Kierownik Oddziału Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia 
Wydziału Polityki Społecznej LUW 

Pani  Krystyna Żuk Kierownik Oddziału Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego Wydziału 
Polityki Społecznej LUW 

Strona związkowa 

Pani Maria Kozimur Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

Pan Leszek Grześko Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

Strona pracodawców 

Pan Kamil Jakubowski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej     
w Międzyrzeczu 

Goście i doradcy 

Pan  Tomasz Wróblewski Kierownik Wydziału Nadzoru i Kontroli Departamentu Ochrony 
Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 

Pani Marzena Nowakowska w zastępstwie za Panią Elżbietę Zdrzałka (strona pracodawców) 

2. Przebieg posiedzenia 

Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk Przewodnicząca Zespołu (strona rządowa)  

powitała wszystkich uczestników spotkania oraz biorąc pod uwagę fakt, iż Zespół po raz 

pierwszy spotkał się w „nowym” składzie przedstawiła wszystkich członków Zespołu. 

Jednocześnie poinformowała, że przedstawiciel strony samorządowej Pani Bogumiła Ewa 

Jaske Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego            

w Zielonej Górze nie może uczestniczyć w posiedzeniu. Niemniej jednak w spotkaniu będzie 

uczestniczył reprezentant Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze: Pan Tomasz 
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Wróblewski Kierownik Wydziału Nadzoru i Kontroli Departamentu Ochrony Zdrowia 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dodała, że pomimo wystosowanego 

zaproszenia w posiedzeniu nie weźmie udziału żaden przedstawiciel Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Poinformowała, że z powodu 

absencji członka zespołu reprezentującego stronę samorządową nie będzie możliwe podjęcie 

wspólnego stanowiska Zespołu. Pani Krasowska – Marczyk Przewodnicząca Zespołu 

wyjaśniła, że spotkanie zwołane zostało na wniosek strony związkowej działającej                 

w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz dodała,   że poprzednie stanowiska 

wypracowane przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia nie znalazły uznania wśród członków 

WKDS i nie zostały przyjęte w formie opinii Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.    

W związku z powyższym przedstawiciele strony związkowej WKDS zwrócili się                   

o wypracowanie nowych stanowisk Zespołu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Stąd wziął się 

wniosek o przygotowanie i przedstawienie przez członków Zespołu materiałów dotyczących 

aktualnych problemów z obszaru ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego, które 

mogłyby stać się przedmiotem obrad zaplanowanego na dzień 15.11.2012r. posiedzenia 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. Pani Krasowska – Marczyk 

podkreśliła, że Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra - inicjator spotkania, 

zasygnalizował, iż nie zajmuje stanowiska w przedmiotowym obszarze ponieważ nie posiada 

pełnej informacji na temat sytuacji finansowej szpitali publicznych a temat przekształcenia 

gorzowskiego szpitala w spółkę prawa handlowego należy do kompetencji regionu 

gorzowskiego. Dodała, że pozostałe stanowiska które wpłynęły od członków Zespołu dotyczą 

miedzy innymi obaw społecznych w związku z planowanym przekształceniem SP Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę, pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali      

w województwie oraz zagrożeń związanych z zadłużeniami SP Szpitala Wojewódzkiego        

w Gorzowie Wlkp. 

Następnie Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk przedstawiła w formie prezentacji 

informacje na temat sytuacji finansowej szpitali publicznych z terenu województwa 

lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Przedstawiona została charakterystyka województwa lubuskiego (dane dotyczące ludności, 

położenia oraz struktury administracyjnej) oraz cechy charakterystyczne województwa 

lubuskiego tj. niski PKB na jednego mieszkańca (IX miejsce w kraju), wysoki odsetek osób 

zagrodowych ubóstwem (I miejsce w kraju), niskie przeciętne wynagrodzenie (XIV miejsce 
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w kraju), wysoka stopa bezrobocia (V miejsce w kraju), wysoki wskaźnik liczby zabitych        

i rannych, niska przeciętna długość życia  oraz wysoki przyrost naturalny. 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Przewodnicząca Zespołu przedstawiła temat 

przekształceń szpitali w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej informując, że na terenie 

województwie lubuskiego działa 10 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dodała   

że w świetle uzyskanych przez służby wojewody danych najbliższe planowane 

przekształcenia w spółki kapitałowe dotyczą SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., 

SP ZOZ Międzyrzecz oraz Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek”. 

Następnie przedstawiła założenia i realizację programu wieloletniego „Wsparcie jednostek 

samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” z którego 

wynika, że  przyznana w ramach planu B dotacja opiewała na kwotę 62,7 mln zł z której        

to kwoty największe korzyści uzyskał powiat strzelecko-drezdenecki (15,3 mln zł), kolejno 

powiat słubicki (11,9 mln zł), powiat krośnieński (11,7 mln zł), powiat żagański (SP ZOZ 

Żagań - 10,8 mln zł), powiat żarski (8,6 mln zł), powiat żagański (SP ZOZ Szprotawa - 2,09 

mln zł), województwo lubuskie (1,5 mln zł). Dodała, że Ministerstwo Zdrowia odmówiło 

dotacji Powiatowi Gorzowskiemu (SP ZOZ Kostrzyn nad Odrą), powiatowi Nowosolskiemu 

(SP ZOZ Wschowa) oraz Powiatowi Międzyrzeckiemu (SP ZOZ Skwierzyna).             

Ponadto przedstawiła zobowiązania ogółem i wymagalne szpitali  publicznych które 

wynoszą: 

Zobowiązania ogółem szpitali publicznych z terenu województwa lubuskiego (bez resortowej 

służby zdrowia) wg stanu na koniec III kwartału 2012r. wynosiły 353,5 mln zł, w tym 

wymagalne 85,9 mln zł.  Zobowiązania wymagalne szpitali publicznych w porównaniu         

do stanu na koniec I półrocza 2012r.  wzrosły o 15,5 mln zł. 

Zobowiązania ogółem SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w III kw. 2012r. 

wynosiły 233,0 mln zł (65,9 % zobowiązań wszystkich szpitali publicznych), w tym 

wymagalne 68,4 mln zł (79,6 % zobowiązań wszystkich szpitali publicznych). W porównaniu 

do końca 2011r. zobowiązania wymagalne wzrosły o 36,6 mln zł (wzrost zobowiązań jest 

związany głównie z wypowiedzeniem przez wierzycieli zawartych porozumień w związku       

z nieterminowym spłacaniem przez szpital rat zawartych w ugodach).  

Dodała, że na koniec III kwartału 2012r. 9 publicznych szpitali z 12 szpitali utworzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego wykazało  stratę finansową  (strat nie wykazały 

ośrodki w Nowym Dworku i Zaborze oraz szpital w Ciborzu) a wynik finansowy 12 szpitali 

publicznych z terenu woj. lubuskiego wg stanu na koniec III kwartału 2012r. wynosi -20 928 

571,62 zł (strata łączna).  
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Odnośnie struktury zobowiązań wymagalnych podkreślenia wymagał fakt, iż coraz bardziej 

dominują zobowiązania samorządów województwa, natomiast w obszarze struktury 

rodzajowej zobowiązań wymagalnych szpitali publicznych na terenie województwa zwiększa 

się udział zobowiązań cywilnoprawnych a maleje udział usług obcych oraz pożyczek 

udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z Analizy wskaźników zyskowności     

w SP ZOZ-ach na terenie województwa lubuskiego w latach 2007-2011 wynika,                   

że  cztery  z siedmiu szpitali wojewódzkich oraz dwa z pięciu szpitali powiatowych wykazało 

zysk. Odnośnie struktury przychodów szpitali publicznych na terenie województwa 

lubuskiego odnotowuje się znaczącą dominację przychodów z Narodowego Funduszu 

Zdrowia, zmniejszają się natomiast zdecydowanie pozostałe przychody. Struktura kosztów, 

wykazuje malejącą tendencję wynagrodzeń (kontrakty i umowy cywilnoprawne zamiast 

umów o pracę) natomiast zdecydowanie rośnie udział materiałów i energii jak również usług 

obcych. Na zakończenie Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk przedstawiła dochody 

ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku w stosunku do zobowiązań ogółem 

SZ ZOZ – ów, których są organem założycielskim. Analiza pokazuje trudną sytuację 

samorządu województwa o znacznym udziale zobowiązań SP ZOZ-ów w porównaniu           

do dochodów ogółem. 

 

Pan Tomasz Wróblewski (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego) poinformował, że samorząd województwa jest podmiotem tworzącym dla ośmiu 

jednostek szpitalnych. Dodał, że na koniec III kwartału jedynie 3 jednostki szpitalne 

odnotowały dodatni wynik finansowy a pięć pozostałych ujemny wynik. Najgorsza sytuacja 

kształtuje się w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ( -5 mln zł) natomiast w Szpitalu 

Wojewódzkim w Zielonej Górze strata wynosi ponad 4 mln zł. Ujemny wynik finansowy 

odnotował również Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny SP ZOZ                       

w Świebodzinie (w przybliżeniu -0,5 mln zł), Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych               

w Międzyrzeczu (-13 tys zł) oraz Ośrodek dla osób Uzależnionych w Nowym Dworku           

(-1 tys zł). Zobowiązania ogółem na koniec III kwartału wszystkich jednostek szpitalnych 

wyniosły 397.5 mln zł w tym zobowiązania wymagalne 79 mln 679 tys zł. Najwyższe 

zobowiązania (wraz z rezerwami) posiada SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.    

(prawie 260 mln zł w tym zobowiązania wymagalne 68 mln 379 tys zł), następnie Szpital 

Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, którego zobowiązania wraz z rezerwami wynoszą 

ponad 64 mln zł  w tym 7 mln 900 tys stanowią zobowiązania wymagalne. Zobowiązania 

szpitala w Gorzowie Wlkp. bez rezerw wyniosły na koniec III kwartału 2012r.                    
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232 mln 959 tys zł w tym zobowiązania krótkoterminowe 116 mln 408 tys (w tym samym 

okresie roku poprzedniego zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ponad 90 mln zł) 

natomiast zobowiązania długoterminowe równały się kwocie 116 mln 551 tys. zł  (w tym 

samym okresie roku poprzedniego wynosiły 141 mln 932 tys. zł). Oznacza to spadek 

zobowiązań długoterminowych i wzrost zobowiązań krótkoterminowych. 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Przewodnicząca Zespołu (strona rządowa) 

zaproponowała aby każda ze stron obecnych na posiedzeniu przedstawiła uprzednio 

wypracowane materiały celem wypracowania wspólnego stanowiska, które będzie 

przedstawione na zbliżającym się posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego    

w Gorzowie Wlkp.  

 

Głos zabrała Pani Maria Kozimur  (strona związkowa) przedstawiając wypracowane            

na potrzeby prac Zespołu stanowisko strony związkowej. Poinformowała, że przedstawiciele 

związków zawodowych działających przy szpitalu jak również pracownicy szpitala czują się 

zaniepokojeni planami przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę kapitałową. Dodała, 

że nie ma żadnej gwarancji, że przekształcając się w spółkę,  szpital otrzyma środki 

finansowe które pozwolą na oddłużenie jednostki. Zasygnalizowała, że w udostępnionym 

przez Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. programie naprawczym 

szpitala, widoczne są m.in. zamiany polegające na ograniczeniu ilości łóżek szpitalnych czy 

ilości przychodni, co jest krzywdzące zarówno dla pracowników (32 osoby zwolnione, 80 

osób planowanych do zwolnienia) jak również dla pacjenta. Zapewniła, że związki zawodowe 

nie sprzeciwiały by się planom przekształcenia jednostki, gdyby istniała gwarancja, że szpital 

otrzyma środki finansowe i zostanie oddłużony. 

 

Pani Małgorzata Krasowska –Marczyk Przewodnicząca Zespołu (strona rządowa) 

poinformowała członków Zespołu, że z powodu naglących obowiązków służbowych 

zobligowana jest chwilowo do opuszczenia posiedzenia. Poprosiła Panią Krystynę Żuk           

– członka Zespołu ds. Ochrony Zdrowia o poprowadzenie spotkania na czas jej nieobecności. 

 

Pierwsza część zainicjowanej przez Panią Małgorzatę Krasowską – Marczyk dyskusji 

dotyczyła aktualnej sytuacji SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
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Głos zabrał Pan Kamil Jakubowski  (strona pracodawców) który wyraził opinię, że na chwilę 

obecną Zespół dysponuje zbyt małą ilością danych uzyskanych od Zarządu Województwa. 

Podkreślił, że aby wypracować projekt opinii należałoby znać jasną i konkretną koncepcję 

Zarządu Województwa odnośnie ewentualnych dalszych decyzji w obszarze przekształcenia 

szpitala w spółkę (m.in. w jaki majątek spółka będzie wyposażona). Zwrócił uwagę, że Zespół 

powinien dysponować informacjami w jaki sposób przyszła spółka będzie funkcjonować         

z pełnymi założeniami oraz danymi w tym obszarze. Następnie dodał, że kolejnym tematem, 

który należałoby poddać dyskusji jest plan naprawczy szpitala przygotowany przez Pana 

Marka Twardowskiego Dyrektora SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w oparciu 

o dane dostarczone przez firmę consultingową. Pan Jakubowski wyraził stanowisko,              

że wskazane byłoby dysponować wiedzą z jakich dyscyplin medycznych zarząd szpitala 

planuje rezygnować a jakie chciałby rozwijać.  

 

Głos zabrała Pani Krystyna Żuk (strona rządowa), która odczytała stanowisko Lubuskiej 

Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia          

i Pomocy Społecznej w sprawie sytuacji finansowej szpitali publicznych z terenu 

województwa lubuskiego. Treść stanowiska: 

„Poniżej podaliśmy dane z dwóch największych szpitali z terenu województwa lubuskiego  z których 

jasno wynika, że dostępność mieszkańców naszego regionu jest gorsza niż w roku 2011. W naszej 

ocenie brak jest jakiejkolwiek polityki zdrowotnej na terenie naszego województwa lub prowadzona 

jest w sposób niesłychanie nieudolny. Średnio rozgarnięty mieszkaniec naszego regionu czytając dane 

przez nas przedstawione na pewno przyłączy się do naszego stanowiska. Niezapłacone nadwykoniania 

za rok 2011 i rok 2012 prędzej czy później doprowadzą do sytuacji zadłużania się a  w tym roku 

powodują trudności z utrzymaniem płynności finansowej szpitali. Podział środków zapasowych za rok 

2012 w wysokości 2497 tys. zł (jest to po województwie opolskim najniższa kwota przydzielona przez 

NFZ) bardzo jaskrawo pokazuje, że polityki albo nie ma albo zajmują się nią ludzie którzy o polityce 

zdrowotnej nie mają zielonego pojęcia. Poprzez nieudolne działania lub ich brak więcej szkodzą niż 

pomagają mieszkańcom naszego regionu w dostępie do ochrony zdrowia. Reasumując należy zadać 

podstawowe pytanie: kto finansuje leczenie mieszkańców naszego województwa? Czy to na pewno jest 

NFZ? Za czterdzieści milionów złotych, których nie zapłacił NFZ jako nadwykonania tylko w dwóch 

największych szpitalach naszego regionu za lata 2011-2012 wyleczono ogromną liczbę osób              

ze środków finansowych szpitali. Kwoty te mogły być przeznaczone na inwestycje i zakup 

wielospecjalistycznego sprzętu. Pacjenci obu placówek zapewne wrócili do pracy i nadal płacą 

składki dla NFZ. Nie mają świadomości, że zostali wyleczeni z pieniędzy szpitalnych. Może ktoś           
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w końcu na szerszym forum odważy się wyartykułować jak jest naprawdę. Naszym zdaniem od tego 

można by zacząć kreować politykę zdrowotną w naszym województwie.”    

    

Głos zabrał Pan Leszek Grześko (strona związkowa), który w pełni zgodził się z powyższym 

stanowiskiem wyrażając opinię, że polityka zdrowotna w województwie lubuskim 

prowadzona jest bardzo nieudolnie.  

 

Pani Krystyn Żuk (strona rządowa) kierując swoje słowa do przedmówcy zapytała czy          

w związku z powyższym strona związkowa wystąpi z propozycją co Wojewódzka Komisja 

Dialogu Społecznego mogłaby zrobić aby aktualną sytuację poprawić. 

 

Pan Leszek Grześko (strona związkowa) poinformował, że w rozmowie z jednym                   

z dyrektorów Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ Zielona Góra uzyskał informację, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie wykazuje chęci pomocy szpitalowi będącemu 

w trudnej sytuacji (na tyle na ile byłoby to wskazane). Dodał, że związki zawodowe oczekują 

od Zarządu Województwa pomocy w uzyskaniu środków finansowych z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Podkreślił, że obowiązkiem jednostki szpitalnej jest przyjmowanie 

pacjentów natomiast NFZ nie płaci za wiele procedur. Wyraził pogląd, że do „uzdrowienia” 

sytuacji konieczne są środki finansowe i jakiejkolwiek decyzji Zarząd Województwa by nie 

podjął, to jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci za wykonane procedury poprawa 

aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia na terenie województwa lubuskiego nie będzie 

możliwa. 

 

Pan Kamil Jakubowski (strona pracodawców) przedstawił sytuację z punktu widzenia 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśnił, że NFZ dostaje roczną kwotę z odprowadzanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, która to kwota dzielona jest na poszczególne 

szpitale. Podkreślił, że prawdą jest, że tzw. procedury nagłe wypierają procedury planowe 

(przekroczenie limitów określonych kontrakcie z NFZ jest nadwykonaniem) oraz dodał,        

że Pan Waldemar Taborski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 

ogłosił w mediach, iż wstrzymuje przyjęcia planowe celem „wyrównania” kontraktu z NFZ. 

Następnie wyraził przekonanie, że Narodowy Fundusz Zdrowia z pewnością zapłaciłby         

za wszystkie  procedury gdyby dysponował większą pulą środków finansowych. Dodał,         

że wskazane jest wystąpić do Prezesa NFZ z protestem o sprawiedliwy podział rezerwy 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Pani Krystyna Żuk (strona rządowa) reasumując wypowiedzi przedmówców zapytała,           

czy w stanowisku Zespołu, które będzie prezentowane na najbliższym posiedzeniu 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. zawrzeć apel                       

do Narodowego Funduszu Zdrowia o uwzględnianie w podziale rezerwy w równej mierze 

zarówno małych jak i dużych województw. 

 

Pan Leszek Grześko (strona związkowa) wyraził opinię, że problemami związanymi              

z podziałem rezerwy NFZ powinni zająć się również Lubuscy Parlamentarzyści. 

 

Pan Tomasz Wróblewski (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze) 

poinformował, że Zarząd Województwa Lubuskiego wystosował protest przeciwko 

podziałowi do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Premiera. Zgodził się z opiniami 

przedmówców, że protest w tym obszarze jest jak najbardziej wskazy, chociażby po to aby       

w przyszłości podobne sytuacje nie miały miejsca. Następnie dodał, że nie zgadza się               

z poglądem jakoby Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie pomagał szpitalom 

w ich staraniach o środki finansowe. 

 

Pani Krystyna Żuk (strona rządowa) poinformowała, że na podstawie wypracowanych           

i dostarczonych stanowisk poszczególnych stron został przygotowany projekt dokumentu, 

który będzie przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. 

Zaproponowała, że tekst stanowiska zostanie przedstawiony a następnie będzie możliwość 

zgłoszenia uwag/korekt odnośnie jego treści. 

 

Pan Kamil Jakubowski (strona pracodawców)  wystąpił z propozycją aby dopisać kolejny 

akapit dotyczący apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubuskich Parlamentarzystów 

oraz Ministra Finansów o niedyskryminowanie województwa lubuskiego w podziale środków 

rezerwowych przekazywanych oddziałom wojewódzkim na lecznictwo szpitalne, gdyż 

przyznana kwota w wysokości 2 mln 497 tys zł nie pokrywa potrzeb usług zdrowotnych           

w województwie. Ponadto zaproponował aby zwrócić się do Zarządu Województwa 

Lubuskiego oraz dyrekcji SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o transparentność, 

przejrzystość oraz większe zaangażowanie w dialog społeczny. 
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Pan Tomasz Wróblewski  (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze)      

nie zgodził się z powyższym wyrażając opinię, że Zarząd Województwa jest bardzo 

zaangażowany w sprawy związane z przekształceniem szpitala w spółkę a Członek Zarządu 

Pan Romuald Kreń odpowiedzialny za obszar związany z ochroną zdrowia na terenie 

województwa lubuskiego jest otwarty na dyskusję i udzielanie wszelkich informacji               

w przedmiotowym zakresie.  

Ustalono zatem, że w  projekcie opinii dla Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

członkowie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia uznają za zasadne aby wystąpić do Zarządu 

Województwa Lubuskiego z apelem o transparentności działań oraz większe zaangażowanie 

dyrekcji SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dialog społeczny w kontekście 

planowanego przekształcenia jednostki oraz docierających sygnałów o zagrożeniu 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców północnej części województwa (np. działalność 

szpitalnego oddziału ratunkowego) 

 

Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Przewodnicząca Zespołu (strona rządowa) 

podkreśliła, że stanowisko wypracowane przez Zespół przedstawione będzie na posiedzeniu 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 15 listopada br. celem przyjęcia jako 

opinii WKDS  a następnie podziękowała za udział w spotkaniu i zakończyła posiedzenie. 

 

                                                                                         Pani Małgorzata Krasowska-Marczyk 
 
                                                                                   Przewodnicząca Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
 
 
       Protokolant 
 
Marta Krompaszczyk 
    

Załączniki do protokołu: 
1. Lista obecności 
2. Prezentacja „Sytuacja finansowa szpitali publicznych z terenu województwa lubuskiego                        

ze szczególnym uwzględnieniem SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” 
3. Informacja przekazana przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra z dnia 

08.11.2012r. 
4. Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (przesłane w dniu 

08.11.2012r.) 
5. Stanowisko Lubuskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników 

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 09.11.2012r. 
6. Stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy 

SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.11.2012r. 
7. Stanowisko Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

z dnia 12 listopada 2012r.  


