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SZPITAL
M AGA Z Y N POL SK IEJ F E DE R ACJ I  SZPI TA L I

BIULETYN JEST WYDAWANY PRZEZ REDAKCJE „MENEDZERA ZDROWIA” I WYDAWNICTWO TERMEDIA,
.

P
olska Federacja Szpitali (PFSz) zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi 
i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 500 szpitali. Zrzesza 
szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości czy modelu działania. Jest głosem polskich szpitali 
w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF. Polska Federacja Szpitali 

należy do największej krajowej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP. Jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecz-
nego w ochronie zdrowia. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków funkcjonowania szpitali. Organizacja działa 
na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz 
pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. Od 
początku trwania pandemii COVID-19 realizuje projekty pomocy dla szpitali, darowizny oraz akcje informacyjne dla 
pracowników szpitali i pacjentów. Polska Federacja Szpitali dostarcza do szpitali najaktualniejsze informacje dotyczące 
zmian rynkowych, potrzeb oraz możliwości zakupu najpotrzebniejszego sprzętu, udzielając wsparcia dyrektorom szpitali 
w zarządzaniu kryzysowym w czasach pandemii. Aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym dotyczącym ochrony 
zdrowia.             ■
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10 lat minęło...

Spotkanie założycielskie PFSz w kancelarii MillerCanfield Chełchowski, Babicki w Warszawie, 10 października 2011 roku.
Siedzą od lewej: Beata Woźniak, Szpital Jonschera w Łodzi; Danuta Ciecierska, Szpital w Żyrardowie; Irena Petryna, Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie; Emilia Konieczyńska, 
Nowy Szpital w Świeciu. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Artur Burzyński, Grass Savoy Polska; Zdzisław Ziółkowski, Szpital w Brzezinach; Janusz Boniecki, Szpital w Tczewie; 
Jarosław J. Fedorowski, Szpitale Polskie SA; Zdzisław Białowąs, Szpital MSWiA w Rzeszowie; Lucyna Stanuch, Szpital JPII w Krakowie; Weronika Karnowska, Kancelaria  
MillerCanfield Chełchowski, Babicki. Stoją w drugim rzędzie od lewej: Andrzej Chełchowski, Kancelaria MillerCanfield Chełchowski, Babicki; Wojciech Przybylski, Szpital w Końskich; 
Jacek Domejko, Szpital Latawiec w Świdnicy
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ZACZĘŁO SIĘ OD… 

Wywiady z założycielami PFSz
Wywiad z Jarosławem J. Fedorowskim, pomysłodawcą i współzałożycielem PFSz

Panie profesorze, był pan pomysłodawcą powstania Polskiej Federacji Szpitali. Co przyczyniło się do 
jej powstania i jakie były jej początki? Jaki wpływ pana doświadczenia zawodowe amery-
kańskie i inne międzynarodowe miały na pomysł i realizację budowy pierwszej organizacji 
zrzeszającej szpitale zarówno publiczne, niepubliczne, powiatowe, kliniczne, szpitale o różnej 
strukturze właścicielskiej?

Właściwie idea powstania Polskiej Federacji Szpitali jest ideą europejską. Przewodnicząc przez kilka 
lat konferencji Hospital Management w Warszawie, która początkowo była dedykowana dyrektorom 
medycznym, ale też oczywiście dyrektorom naczelnym szpitali, i zapraszając na tę konferencję speake-
rów z różnych krajów, miałem okazję poznać się z liderami Europejskiej Federacji Szpitali (European 
Hospital and Healthcare Federation – HOPE) w osobach zarówno prezesa, jak i sekretarza generalnego. 
Wtedy konferencja odbywała się na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie miałem być okazję profeso-
rem i wielu absolwentów MBA dla kadry medycznej, z którymi miałem zajęcia też potem pomagało mi 
tworzyć organizację. 
Okazało się, że Polska nie była reprezentowana w Europejskiej Federacji Szpitali, a wtedy już przecież 
należeliśmy do Unii Europejskiej dobrych kilka lat. To mnie trochę zastanowiło, zacząłem zgłębiać temat, 
zacząłem rozmawiać z ówczesnym prezydentem Europejskiej Federacji Szpitali z Malty, powiedział mi, 
że tutaj w Polsce robili różnego rodzaju podchody, aby Polska stała się członkiem HOPE, ale wszystkie 
nieudane, że dosłownie „pocałowali klamkę w Ministerstwie Zdrowia”. Pomyślałem sobie, że może by 
tak wziąć inicjatywę w swoje ręce, żeby porozmawiać z różnymi interesariuszami, a wtedy było w Polsce 
kilka mniejszych organizacji skupiających szpitale określonego typu i z tych rozmów, ale bardziej też 
na podstawie rozmów z moimi studentami MBA, stwierdziłem, że jest szansa, aby stworzyć coś no-
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wego. Zresztą na jednej konferencji Hospital Management, to był rok 2011, 
rozdaliśmy taką ankietę dyrektorom szpitali z pytaniem, czy warto by było 
stworzyć właśnie taką organizację, ponad podziałami. Ankieta ta zakończyła 
się pozytywnym wynikiem. 
Wtedy trzeba było przystąpić do działań. Stąd zebranie założycielskie  
10 października 2011 roku. Udało się mi się zgromadzić potrzebne kwo-
rum do założenia organizacji pracodawców, na ówczesne wymagania to 
było 14 instytucji – szpitali. Przygotowałem na wzór dużych organizacji 
pracodawców statut z pomocą kancelarii prawnej Miller&Canfield, Babiski, 
Chełchowski z Warszawy i wtedy właśnie w tej kancelarii, z którą do dzisiaj 
współpracujemy, założyliśmy Federację. Nazwa przyszła niejako naturalnie 
za przykładem Europejskiej Federacji Szpitali, tak właśnie zaproponowałem. 
Skrót PFSz też się udał.
Natomiast à propos moich doświadczeń amerykańskich, to w Stanach miałem 
przyjemność przez ponad 5 lat być członkiem zarządu szpitala do spraw me-
dycznych oraz szefem departamentu medycyny i choć nie działałem tam w or-
ganizacjach pracodawców, to jednak miałem styczność z American Hospital 
Association na różnego rodzaju kursach i konferencjach, a także na studiach 
MBA i studiach podyplomowych z koordynowanej ochrony zdrowia, i wiedzia-
łem o tym, że jest to bardzo wpływowa, reprezentatywna organizacja dla me-
nedżerów ochrony zdrowia i prezesów szpitali. Miałem także okazję kilka razy 
pracować w Wielkiej Brytanii jako lekarz konsultant i przy okazji poznałem 
z bliska organizację tamtejszego systemu zdrowia oraz związku szpitali NHS, 
gdyż podczas każdego pobytu dokładnie zapoznawałem się z funkcjonowaniem 
szpitali, w których pracowałem, analizowałem raporty roczne i spotykałem się 
z dyrektorami naczelnymi. To na pewno miało wpływ na zrodzenie się pomy-
słu, aby stworzyć w Polsce reprezentatywną organizację szpitali. 
W czasie poprzedzającym założenie PFSz działałem już w Polsce, w obsza-
rze zarządzania, początkowo jako dyrektor medyczny jednej z firm opieki 
abonamentowej, potem jako prezes, a później wiceprzewodniczący rady 

nadzorczej spółki, która zarządzała kilkoma szpitalami i też wydawało 
mi się, że nasze postulaty i idee, które my jako zarządzający mieliśmy, nie 
miały wystarczającego odzwierciedlenia w opinii publicznej. Jednocześnie 
dobrze znałem aktualne problemy medyków, jako stale praktykujący, choć 
w ograniczonym wymiarze czasu pracy lekarz szpitalny, także w Polsce. 
Brałem dyżury w szpitalu powiatowym i w nocy rozmawiałem z personelem, 
a w dzień zarządzałem. Miałem do czynienia np. ze strajkiem lekarzy i przez 
5 dni i nocy nie wychodziłem ze szpitala, będąc jednocześnie lekarzem i pre-
zesem spółki – negocjatorem. Także ten splot czynników miał zasadniczy 
wpływ na to, że podjąłem się tego działania z gronem bardzo ciekawych osób 
stworzyć od podstaw organizację pracodawców. To było duże wyzwanie, ale 
jednocześnie wielce stymulujące do działania. 

Co pomogło panu przy tworzeniu organizacji zrzeszającej tak różne 
z punktu widzenia organizacyjnego i umiejscowienia w systemie 
ochrony zdrowia szpitale? Czy tylko pomysł i konsekwentne dążenie 
do realizacji? Sieć kontaktów? 

Pewnie właśnie wszystkie te rzeczy. To znaczy na pewno pomysł pojawił się 
w odpowiednim czasie, bo wtedy bardzo jeszcze cieszyliśmy się jako cały kraj 
rozwojem naszego członkostwa w Unii Europejskiej, wtedy nam brakowało 
tych organizacji pozarządowych takich na wzór europejskich, więc na pewno 
ten entuzjazm wtedy do szerszego włączenia się w różne zakresy działania 
organizacji europejskich i robienia podobnych rzeczy u nas był. 
Druga sprawa to właśnie sieć kontaktów, szczególnie studentów, bo zajęcia na 
kursach MBA dla kadry medycznej na Koźmińskim miałem okazję prowa-
dzić jeszcze jako wizytujący profesor z USA, chyba od 2002 roku. Przylaty-
wałem po prostu na zajęcia, a to były pierwsze pionierskie można powiedzieć 
studia MBA w ochronie zdrowia, jak nie jedyne, no i najbardziej prestiżowe 
z akredytacjami międzynarodowymi. Wielu menedżerów ochrony zdrowia 
się „przewinęło” przez te studia. Zresztą do tej pory działają także w Polskiej 
Federacji Szpitali, zarządzają wielkimi firmami medycznymi i szpitalami.
Natomiast kolejna sprawa to była ta idea, która z zasady łączyła, a nie 
dzieliła. Tak jak niestety mamy w polskim systemie zdrowia podziały na 
silosy: szpitale, AOS i POZ, ZOL, tak i wtedy w czasach „przedsieciowych” 
były mocno zaznaczone podziały na szpitale prywatne, spółki i SPZOZ, 
powiatowe, wojewódzkie, uniwersyteckie, specjalistyczne itd. Te podziały 
do tej pory istnieją, ale idea, żeby stworzyć Federację ponad podziałami, 
która zrzesza różne szpitale i organizacje szpitali, więc ten pomysł, aby coś 
większego stworzyć ponad podziałami to była idea, która spodobała się wielu 
dyrektorom i właścicielom szpitali. 
Federacja nie powstała na kanwie jakiegoś protestu, chcieliśmy raczej 
stworzyć nową wartość i przede wszystkim, aby ten głos przedstawicieli 
środowiska szpitalnego był bardziej słyszalny. W gronie menedżerów 
ochrony zdrowia znajduje się wielu lekarzy, sam jestem tego przykładem. 
Wielu zarządzających dostrzegało, że głos na temat organizacji ochrony 
zdrowia jest bardzo spolaryzowany w kierunku osób niebędących wykwa-
lifikowanymi czy doświadczonymi menedżerami, szczególnie jeśli chodzi 
nadmierne nagłaśnianie w sprawach organizacji systemu przede wszystkim 
opinii profesorów medycyny, naukowców czy też medyków praktykujących 
na pierwszej linii. Ten głos był tak mocno wpływający na opinię publiczną, 
że niknął głos specjalistów i praktyków, którzy na organizacji i zarządzaniu 
znają się najlepiej, czyli właśnie menedżerów ochrony zdrowia.

Panie profesorze, jak wyglądała praca organizacji na początku jej 
funkcjonowania?

To była praca u podstaw. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się paru nowych 
rzeczy, na przykład tworzenia i prowadzenia stron internetowych. Pierwszą 
stronę internetową, oczywiście nie jestem programistą, więc nie była to 
strona przeze mnie programowana, natomiast wykorzystałem dostępny 
wtedy szablon, ale musiałem z racji skąpych zasobów Federacji zarówno 
finansowych, jak i ludzkich, nauczyć się stronę budować, tworzyć, publi-
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kować i uaktualniać. Przez kilka dobrych lat nikt inny nie prowadził strony 
Federacji – tylko ja. Oczywiście te szablony wyglądają w tym momencie 
oldschoolowo, ale dyrektorzy w dalszym ciągu mówią, że ta pierwsza strona 
była bardzo przejrzysta i ładnie uporządkowana, co można sprawdzić pod 
adresem federacjaszpitali.pl, gdzie nadal jest nasza stara strona przeze mnie 
stworzona – tam jest pięć lat działalności PFSz. Kolejnym wyzwaniem było 
to, że wtedy nie było łatwo przebić się w mediach, bo przecież media spo-
łecznościowe, w tej chwili używane bardzo powszechnie, jak LinkedIn czy 
Twitter, nie były jeszcze w Polsce popularne. Był wcześniej Facebook, który 
też się nauczyłem wykorzystywać do rozwoju (młodzi menedżerowie powie-
dzieli mi potem, że dawałem radę). Kluczowa była współpraca z mediami 
branżowymi, teraz też zresztą jest ogromnie ważna. W pierwszych latach 
PFSz bardzo pomogła współpraca z „Menedżerem Zdrowia” i wydawnic-
twem Termedia, z którymi przez wiele lat prowadziłem konferencje i dużo 
publikowałem, więc te moje publikacje były już dyrektorom znane. 
Kolejna sprawa to dużo codziennych działań Federacji, oczywiście sprawy 
księgowo-finansowe od początku powierzyłem fachowcom z biura rachunko-
wego. Ważna była działalność organizacyjna, czyli docieranie do dyrektorów, 
zdobywanie i przekonywanie kolejnych, że warto dołączyć do takiej organi-
zacji. Z pewnością była to duża inwestycja czasowa, jak również osobista, bo 
zainwestowałem swój autorytet, swoje nazwisko i osiągnięcia w ten projekt 
i musiałem cierpliwie pracować. Dosyć szybko znalazłem sojuszników, którzy 

mnie wspierali w tym pierwszym Zarządzie, następnie w Radzie Naczelnej, 
z racji na ograniczenia objętości tego materiału trudno mi wymieniać wszyst-
kie te wspaniałe osoby z nazwiska, nie chciałbym przy tym kogoś pominąć, 
natomiast wśród nich było sporo osób ze studiów MBA, na których wykłada-
łem, ale też ze środowiska managerów ochrony zdrowia, które miałem okazję 
poznać w trakcie mojej działalności już w Polsce, po powrocie z USA. 

Jakie były kluczowe momenty działalności organizacji w przeciągu 
ostatnich 10 lat jej funkcjonowania? Co było jej fundamentem? Co 
nowego PFSz mógł zaproponować i zaproponował swoim członkom,  
tj. szpitalom i ich zarządzającym?

Pierwszym kluczowym momentem była sama rejestracja w sądzie, bo to 
zawsze trochę trwa, udało nam się jednak bardzo szybko i z zadowoleniem 
muszę powiedzieć, że już za pierwszym razem. Bardzo szybko też osiągnęli-
śmy status pełnoprawnego członka Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, co 
nastąpiło już pod koniec listopada 2011 roku. To był taki przełomowy moment 
pokazania menedżerom ochrony zdrowia w Polsce, że tak młoda organizacja 
jest w stanie wprowadzić polskie szpitale na europejskie salony, więc to był na 
pewno kluczowy moment.
Potem miała miejsce pierwsza konferencja Federacji, która odbywała się 
w ramach kongresu Hospital Management, gdy już Federacja miała osobo-
wość prawną i członkostwo w HOPE, natomiast potem małymi kroczkami 
pozyskiwanie kolejnych szpitali, nie pamiętam już, kiedy przekroczyliśmy tę 
magiczną liczbę 100 szpitali. Kolejnym przełomowym momentem była orga-
nizacja szczytu Europejskiej Federacji Szpitali HOPE AGORA w Warszawie, 
w czerwcu 2015 roku, zaledwie 4 lata od powstania Federacji. To wydarzenie 
uzyskało bardzo wysokie oceny uczestników, przebijając w dwóch katego-
riach (za program merytoryczny oraz wydarzenia socjalne) poprzedni szczyt 
w Berlinie zorganizowany przez Niemiecką Federację Szpitali dysponującą 
wtedy rocznym całkowitym budżetem centrali ok. 7 milionów euro z zatrud-
nieniem 72 osób w biurze głównym. Jeszcze wcześniej, w listopadzie 2014 
roku, zorganizowaliśmy radę gubernatorów HOPE, u nas w Warszawie. Do 
tej pory przypominam sobie piękny widok, który rozpościerał się z okien salki 
konferencyjnej hotelu Intercontinental, – na dole była mgła, za to panorama 
z górnych pięter była imponująca, i zachwyt naszych europejskich przyjaciół, 
tym bardziej że część gubernatorów była w Warszawie po raz pierwszy (teraz 
mamy widok skyline stolicy jeszcze bardziej imponujący!). Wracając do tych 
przełomowych momentów, to rzeczywiście warte podkreślenia są czynniki 
europejskie, gdy potem udało nam się włączyć polskich managerów ochrony 
zdrowia do programu wymiany managerów, teraz też jeden z kluczowych 
momentów Federacji. Nasz pierwszy uczestnik pojechał na staż do Holandii. 
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Program ten (HOPE Exchange Programme) trwał już wtedy od 20 lat, a nie 
było pełnoprawnego uczestnictwa polskich menedżerów ochrony zdrowia 
w tym programie. To jedna z nowych wartości, jakie zaproponowaliśmy, bo 
jest to udział w najlepszym, najbardziej prestiżowym międzynarodowym 
programie wymiany managerów ochrony zdrowia, jaki jest na świecie – to jest 
właśnie HOPE Exchange Programme. Uważam, że to na pewno bardzo cenne 
uczestnictwo, także z powodu przyjazdu do nas menedżerów z innych krajów 
UE. Sam też dostałem doceniony, ponieważ wybrano mnie do prezydium 
HOPE – organizacji, która obejmuje ponad 80% zasobów szpitalnych w UE. 
Także wtedy już stworzyliśmy dyrektorom możliwość wypowiadania się na 
łamach mediów branżowych głosem Federacji. Przecież nie każdemu z nich 
jest łatwo się wypowiadać krytycznie, szczególnie z pozycji swojego stanowi-
ska, często lepiej prezentować te poglądy w ramach Federacji. Tak więc głos 
dyrektorów szpitali stał się słyszalny. Wtedy szczególnie ciekawą sprawą były 
ubezpieczenia, ponieważ toczył się wtedy bardzo ożywiona dyskusja na temat 
powstania komisji wojewódzkich do spraw zdarzeń medycznych i była kwestia 
dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń dla szpitali, nam udało się właśnie wte-
dy przeforsować, aby dodatkowe ubezpieczenia od tzw. zdarzeń medycznych 
nie były obowiązkowe. Oczywiście, nawet teraz organizacja pozarządowa nie 
ma tutaj bezwzględnego wpływu na system, chociażby takie wielkie organiza-
cje, jak Pracodawcy RP, czy też wielkie centrale związkowe. Polska Federacja 
Szpitali to przecież branżowa organizacja sektora szpitalnego, ale jednak także 
i po części ambulatoryjnego, bowiem przy szpitalach są i AOS, i POZ. Nam się 
udało zaistnieć jako głos tzw. podmiotów leczniczych i ich zarządów. 
Kolejne osiągnięcia to współpraca z różnymi uczestnikami systemu, szczegól-
nie owocnie w formule członków wspierających PFSz. Udało nam się stwo-
rzyć forum do współpracy z firmami, które zarówno wytwarzają urządzenia, 
jak i dostarczają nowoczesne rozwiązania, produkty, czy usługi dla szpitali. 
Czyli niejako przybliżyliśmy szpitale do całego otoczenia biznesowego, umoż-
liwiliśmy ten networking, który był utrudniony także z powodu braku takiej 
organizacji, jak Federacja. Natomiast w przejrzystej i całkiem prostej formule 
członkostwa wspierającego firmy mogą swoje produkty i usługi prezentować, 
a dyrektorzy mogą się dużo łatwiej dowiadywać o różnych innowacjach czy 
możliwościach. Model członkostwa wspierającego po prostu się sprawdził, 
na początku było kilka firm, a teraz jest to kilkadziesiąt podmiotów. Nawet 
giganci światowi są członkami wspierającymi Polskiej Federacji Szpitali. 
Całkiem długa lista z logami jest na stronie pfsz.org, wszystkim liderom firm 
wspierających serdecznie dziękuję. Mamy także indywidualnych członków 
wspierających – ekspertów ochrony zdrowia, naszych ambasadorów, wśród 
których nie brakuje cenionych praktyków i profesorów zarządzania w ochro-
nie zdrowia.

Natomiast kolejną wartością, którą wnieśliśmy, również bardzo istotną dla 
dyrektorów szpitali, była możliwość networkingu dyrektorów pomiędzy sobą, 
to znaczy stworzyliśmy taką możliwość, że dyrektorzy, którzy wprowadzili już 
jakieś inwestycje czy rozwiązania w szpitalu, mogli już udzielać rad kolegom 
czy koleżankom, którzy byli dopiero we wstępnej fazie. Na przykład dyrektor, 
który rozpoczynał projekt nowego SOR, mógł porozmawiać w sposób bardzo 
koleżeński, ale też profesjonalny z dyrektorem z drugiego krańca Polski, który 
właśnie zrealizował podobną inwestycję. Co więcej, miało to też wymiar mię-
dzynarodowy, bo zaczęliśmy organizować Hospital Study Tours w różnych 
krajach europejskich, COVID nam to teraz wstrzymał, ale od samego po-
czątku były to bardzo udane wizyty praktyczne dla dyrektorów szpitali, gdzie 
podpatrywali, mieli okazję zapytać się, czasem nawet skrytykować różne roz-
wiązania, zobaczyć popełnione gdzie indziej błędy, a potem zaadaptować, co 
się dało, u siebie. Wizyt studyjnych było sporo, one były otwarte dla chętnych 
do uczestnictwa dyrektorów szpitali członkowskich, najczęściej znajdowali-
śmy sponsorów, więc tak, jak i same wizyty, także kwestia finansowania była 
bardzo sprawnie zorganizowana. Były to wizyty w Danii, Francji, Holandii, 
Estonii, Wielkiej Brytanii, Malcie, Słowenii, Niemczech oraz Izraelu. 
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Panie profesorze, jak się zmieniał system ochrony zdrowia podczas 10 
lat działalności organizacji i jaki na to wpływ miała Polska Federacja 
Szpitali?

Wydaje mi się, że obserwujemy jednak wzrost możliwości dialogu w oparciu 
o wielu interesariuszy systemu, my jako Federacja doszlusowaliśmy do tej 
grupy, która miała lukę, jeśli chodzi o przedstawicieli środowiska szpital-
nego. Ale zobaczyliśmy też, jak zmieniła się optyka myślenia, na przykład 
na dialog z pacjentami, bo tych organizacji pacjentów kiedyś albo nie było, 
albo nie miały znaczenia, a teraz bardzo się liczą. Pojawiła się mocna insty-
tucja Rzecznika Praw Pacjenta, więc ten dialog interesariuszy systemu na 
pewno jest istotny i dalej się będzie pogłębiał, chociażby z uwagi na większą 
liczbę uczestników reprezentujących różne środowiska, sektory. Natomiast 
zobaczyliśmy, że są różne fora, w których ten dialog, dyskusja powinna być 
prowadzona. Począwszy od typowych konsultacji społecznych, projektów, 
ustaw, a tutaj do konsultacji projekty ustaw są od wielu lat są przekazywane, 

natomiast do tej pory nie mamy tych konsultacji na etapach koncepcyjnych. 
Są to najczęściej projekty bardzo zaawansowane, dopiero po ogłoszeniu tych 
projektów można je konsultować, chociażby jak w przypadku najnowszej 
ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Kolejna 
sprawa to dialog z udziałem mediów społecznościowych, to uważam duża 
wartość dodana. Bo w tej chwili głos Federacji może być jeszcze lepiej 
słyszalny, także dzięki naszym obserwatorom na Linkedinie lub Twitterze, 
gdzie jest też możliwość bezpośredniego tweetowania z Ministrem Zdrowia. 
Chciałbym wspomnieć o Zespole Trójstronnym do spraw ochrony zdrowia, 
który jest takim najwyższym ciałem konsultacyjnym, gdzie z definicji są 
reprezentowane największe centrale związkowe, oraz związki pracodawców 
i oczywiście jest strona rządowa. Skład zespołu jest określony według ustawy 
o Dialogu Społecznym i Komisji Trójstronnej, więc PFSz uczestniczy z pra-
wem głosu z zespole w ramach delegacji Pracodawców RP, do której to orga-
nizacji, jaką największego związku pracodawców, przynależność jest dla nas 



NR 16 (WS 2021) | SZPITAL | MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI WWW.PFSZ.ORG 7

wydanie spec jalne

bardzo ważna, nie tylko z uwagi na zespół 3S. Polska Federacja Szpitali jako 
organizacja branżowa sektora ochrony zdrowia w odpowiednim momencie 
postanowiła przyłączyć się do Pracodawców RP i tam aktywnie działać w tych 
sferach, gdzie potrzebna jest reprezentatywność ogólnopolskich organizacji 
wielobranżowych. Tam też jest możliwość współpracy z innymi organizacja-
mi działającymi na rynku ochrony zdrowia. Polska Federacja Szpitali była 
na przykład współorganizatorem ważnych wydarzeń, takich jak np. Kongres 
Zdrowia Pracodawców RP.

A jak zdaniem pana profesora powinna funkcjonować Polska Federacja 
Szpitali za kolejne 10 lat?

Powinna oczywiście funkcjonować coraz lepiej. Dążenie do poprawy jakości 
jest czymś naturalnym, co osobiście od wielu lat popieram. Wykładając obec-
nie na Collegium Humanum w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie 
dla wielu słuchaczy studiów MBA w ochronie zdrowia, podkreślam, że każda 
organizacja musi się rozwijać i dążyć do doskonałości. 
Na pewno będziemy bardzo mocno wspierać nowoczesne technologie, bo 
powinna stale być rola organizacji pracodawców, takich jak Polska Federacja 
Szpitali. Jesteśmy na tym polu jednym z liderów wśród organizacji sektora 
ochrony zdrowia pozarządowych, a w sektorze szpitalnictwa przodujemy. 
Warto wymienić nasz raport dotyczący startupów medycznych czy też 
wsparcia i tworzenia Koalicji AI w zdrowiu albo Koalicji do spraw robotyki 
medycznej. Mamy bardzo mocny ruch w kierunku promowania innowacji 
w sektorze ochrony zdrowia. Stałe uczestnictwo w tych najważniejszych ko-
misjach konsultacyjnych również jest bardzo istotne. 
Kolejne plany to dalszy rozwój bazy członkowskiej zarówno w formule człon-
kostwa bezpośredniego z pełnym prawem głosu w PFSz, jak i porozumień 
z mniejszymi organizacjami. Myślimy o dojrzałej organizacji, także o charak-
terze parasolowym. Pragnę dodać, że jednym z kluczowych momentów roz-
woju Federacji był czas podpisania porozumień z organizacjami szpitalnymi 
zrzeszającymi szpitale określonego typu czy lokalnych związków podmiotów 
leczniczych. Takich związków w Polsce mamy trochę i one całkiem dobrze 
funkcjonują, ale ich rola jest inna, niż PFSz. Osobiście znam liderów związków 
szpitali w całej Polsce i bardzo doceniam ich działania. Chcemy dalej współ-
działać, nie mamy apetytu na ich „pożeranie”, widzimy pole do współpracy 
w formule członkostwa wspierającego w PFSz, poprzez porozumienie albo na 
drodze sympatyzowania nieformalnego. To, co przed chwilą powiedziałem, to 
dobry krok dalszego rozwoju działalności, aby sprawy dotyczące szpitali, które 
należy poruszać właśnie na szczeblu ogólnopolskim, unijnym oraz międzyna-
rodowym realizować właśnie pod egidą PFSz. 
Kolejna rzecz to będziemy planować rozwój w kierunku wsparcia dyrekto-
rów szpitali w ustawicznym kształceniu się. W tej chwili jest sporo dyskusji, 
np. o egzaminach dla dyrektorów szpitali, które miałaby prowadzić agenda 
rządowa ds. rozwoju szpitali, więc tutaj mamy sporo kontrowersji. Posiadając 
w swoich zasobach członków wspierających uznanych ekspertów kształcenia 
i zarządzania, ale też praktyków, bo stawiamy nie tylko na teoretyczne nauki 
o zarządzaniu, ale przede wszystkim praktyczne zastosowanie nauki. Wydaje 
mi się, że w tym kierunku będziemy też mogli wesprzeć menedżerów, aby 
utrzymali swoje kwalifikacje, zdobywali dodatkowe zaświadczenia i moż-
liwe też, że będą mieli sposobność do akredytacji tak, aby stworzyć realną 
alternatywę dla dyrektorów. 
Nie wyobrażam sobie jeszcze, żebyśmy osiągnęli taki rozwój, jak Amery-
kańska Asocjacja Szpitali czy Niemiecka Federacja Szpitali, przynajmniej 
w najbliższych kilku latach. To są wielkie zinstytucjonalizowane organizacje, 
które zrzeszają niemal wszystkie szpitale w swoim kraju, zajmujące kilka pię-
ter w wieżowcu i mające ogromny budżet centrali idący w miliony dolarów 
lub euro. Pójdziemy raczej w kierunku lean, jak się to określa w zarządzaniu, 
w oparciu o nowoczesne media komunikacyjne, i też nie ukrywam jeszcze 
bardziej mocne wspieranie młodych menedżerów, którzy działają na rynku 
ochrony zdrowia. Partnerską współpracę z młodymi liderami ochrony 
zdrowia uważam za niezwykle wartościową, a wspieranie naszego zespołu 

młodych menedżerów to jeden z kluczowych obszarów działalności PFSz. 
Nasza centrala jest prowadzona właśnie przez dwie takie osoby, rewelacyjne 
młode menedżerki ochrony zdrowia z niebywałą energią, pracowitością, ale 
też już całkiem dobrym obyciu menedżerskim. W tym kontekście mamy też 
bardzo dobry zespół silversów i nie zapominamy o osobach z dużym do-
świadczeniem, także o byłych dyrektorach szpitali. Będziemy dalej rozwijać 
współpracę w zakresie promocji koordynowanej ochrony zdrowia i value 
based healthcare tu we współpracy z Polskim Towarzystwem Koordynowanej 
Ochrony Zdrowia, z organizacjami pacjenckimi, ze środowiskiem akademic-
kim, z ekspertami praktykami, z firmami technologicznymi i świadczącymi 
usługi dla szpitali. Myślimy o projektach organizacji koordynowanej ochro-
ny zdrowia. Będziemy rozwijać projekty z zakresu sztucznej inteligencji, 
dawstwa i analizy danych oraz dalszego wspierania start-upów w sektorze 
ochrony zdrowia.
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Jakie zdaniem pana profesora są najważniejsze wyzwania stojące 
przed organizacją w najbliższym czasie? Zarówno w kontekście kra-
jowym, jak i międzynarodowym? W jakim stopniu wymiar międzyna-
rodowy organizacji może wpłynąć na implementowanie najnowszych 
trendów zarządzania w zmieniającym się świecie?

Na pewno tych wyzwań jest w tej chwili sporo i są one związane z obecną 
dynamiczną sytuacją. Mamy protest porozumienia zawodów medycznych, 
mamy kontrowersje wokół ustawy o jakości, mamy też projekt dotyczący 
agencji rozwoju szpitali, mamy kontrowersje w temacie wyrobów medycz-
nych, mamy duże problemy finansowe i kadrowe szpitali, mamy wyzwania 
w obszarze cyfryzacji, mamy też kwestię zwracania pieniędzy do NFZ przez 
szpitale i tzw. odrabianie itd., itp. A więc tutaj wyzwania w związku z dy-
namiczną sytuacją są ogromne. COVID najbardziej nas przeegzaminował 
i dalej egzaminuje (teraz głownie przez niezaszczepionych), ale ja uważam 
że polscy dyrektorzy szpitali ten egzamin zdali i stają dalej na wysokości 
zadania. Pokazali to, że w trudnych warunkach potrafią skutecznie zarządzać 
oczywiście to zarządzenie nie było bezbłędne, ale takiej kryzysowej sytuacji 
nikt z nas przedtem nie doświadczył, nie tylko zresztą w Polsce. 
I to wszystko zapewne spowoduje, że Polska Federacja Szpitali będzie da-
lej wzmacniać głos dyrektorów i pokazywać dobre praktyki, umożliwiać 
networking jako ekosystem i całego sektora. Wyzwaniem dalej będzie 
przekonanie do współpracy części uczestników, bo mamy taki silosowy 
i pofragmentowany system. Chcielibyśmy, aby mówiąc „szpital”, pamiętać, 
że w szpitalu są poradnie i pracownie, że są ZOL i POZ i że kiedyś będą 
konsorcja koordynowanej ochrony zdrowia. Natomiast doświadczenia mię-
dzynarodowe, czego zresztą nauczyłem się po powrocie z kilkunastoletniego 
pobytu w Stanach Zjednoczonych, że rozwiązania międzynarodowe należy 
bardzo uważnie oglądać i szczególnie ostrożnie implementować. Lokalną 
specyfikę musimy zawsze mieć na uwadze, bo jeśli mówimy na przykład 
o cyfryzacji szpitali, to podczas naszej wizyty studyjnej w Estonii okazało 
się, że szpital uniwersytecki w Tallinie zatrudnia 42 informatyków, a tej 
samej wielkości szpital w Polsce ledwie kilku. Szpital amerykański średniej 
wielkości zatrudnia 20 farmaceutów, nie licząc techników farmacji. A szpital 
uniwersytecki w Danii ma niemal 10 tysięcy pracowników. I jak tu teraz 
zaimplementować podobne rozwiązania kadrowe u nas?
Ale te doświadczenia międzynarodowe, doświadczenia w wizytach studyj-
nych, doświadczenia z kongresów międzynarodowych pokazują rozwiąza-

nia, które można wprowadzić, chociażby cały system no fault w tej chwili 
jako najjaśniejszy element ustawy o jakości, bardzo sensownie jest oparty 
na doświadczeniach międzynarodowych. 
W obszarze koordynowanej ochrony zdrowia zarówno systemowo, jak i na 
poziomie szpitala będziemy wykorzystywać np. doświadczenia z Izraela, 
gdzie ta koordynacja bardzo sprawnie działa. Ale też ciekawe rozwiązania ze 
szpitali amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich czy holenderskich, gdzie 
zamiast modelu szpitalnych oddziałów wąskich specjalizacji lekarskich sto-
suje się model oparty na wieloprofilowych oddziałach łóżkowych pod wzglę-
dem stopnia natężenia opieki nad pacjentem, co jest modelem uważanym za 
nowoczesny i efektywny. Tak działają też szpitale w Korei Południowej, gdzie 
bardzo dobrze sobie poradzono w trakcie COVID-19. 
Doświadczenia międzynarodowe na pewno będą tutaj owocować, zwłaszcza 
że zaktywizowaliśmy się w tej chwili w bardzo prężnej organizacji, jedynej 
globalnej organizacji szpitali to jest International Hospital Federation 
(IHF). Od 2020 roku jesteśmy członkiem, najpierw stowarzyszonym, a od 
tego roku – pełnoprawnym, tej jedynej światowej federacji szpitali z ponad 
90-letnią historią i nie ukrywam, że mamy ambicje, aby tutaj być bardzo 
aktywni. Marzy mi się zorganizowanie za kilka lat Światowego Kongresu 
Szpitali w Polsce. Patrząc się na doświadczenia międzynarodowe, to nie tylko 
podpatrywanie czy też uczenie się, lecz także pokazywanie swoich osiągnięć, 
możliwości i tutaj na pewno mamy się czym pochwalić chociażby w inno-
wacjach. Mogę z dumą powiedzieć, że dwa polskie szpitale na tegorocznym 
kongresie Światowej Federacji Szpitali w Barcelonie otrzymały bardzo presti-
żowe nagrody, a zgłosiła je właśnie PFSz. Mam także osobisty powód do sa-
tysfakcji z powodu wybrania mnie do składu zarządu International Hospital 
Federation podczas zgromadzenia ogólnego IHF w Barcelonie 9 listopada. 

Jakie słowa jako prezes Zarządu PFSz, gubernator HOPE i członek władz 
International Hospital Federation (IHF) chciałby Pan z okazji 10-lecia ist-
nienia Federacji skierować do dyrektorów i zarządzających szpitalami?

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że to naprawdę bardzo ciekawe, 
konstruktywne, świetnie wykształcone, doświadczone i bardzo przyjazne 
grono fachowców. Poznałem wielu dyrektorów szpitali w Polsce i przez 
te ponad 10 lat współpracy obserwowałem ewolucję z przewagi lekarzy 
praktyków zarządzających szpitalami do dominacji rasowych menedżerów 
ochrony zdrowia, którzy mają różny background, są wśród nich dalej lekarze 
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i medycy, ale mam na myśli menedżerów, którzy 
zajmują się przede wszystkim dobrym zarządza-
niem, wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań, 
i jak najlepiej współpracują z ludźmi. 
Doceniając bezapelacyjnie pracę medyków, chciał-
bym bardzo podziękować wszystkim menedżerom 
ochrony zdrowia, a szczególnie dyrektorom szpitali, 
w imieniu Polskiej Federacji Szpitali – Waszej orga-
nizacji – za wielki wkład w rozwój naszej ochrony 
zdrowia, tworzenia wartości dla pacjentów i jak 
najlepszych warunków pracy dla personelu. War-
tość dla pacjenta jest tworzona na etapie leczenia 
konkretnych chorób, to oczywiście nadzoruje bez-
pośrednio i prowadzi fachowy personel medyczny 
z lekarzami na czele, ale organizuje ten proces, 
umożliwia sprawne działanie medykom właśnie 
dobry menedżer. W wymiarze całego szpitala to 
jest oczywiście prezes i członkowie zarządu. W tym 
miejscu wszystkim pracownikom administracji 
szpitali chciałbym też serdecznie podziękować, pa-
miętajmy o roli organizatorów systemu ochrony 
zdrowia na każdym szczeblu. W imieniu Polskiej 
Federacji Szpitali, chyba też nie wyjdę przed szereg, 
jak powiem, że i w imieniu Europejskiej i Światowej 
Federacji Szpitali, złożę serdeczne podziękowania, 
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, jeszcze 
większego docenienia niż w tej chwili wszystkim 
polskim menedżerom szpitali i ochrony zdrowia, 
pamiętając o tym, że szpital to nie tylko lecznictwo 
zamknięte, ale też wiele innych działań, na przykład 
związanych z profilaktyka i oświatą zdrowotną w re-
gionie. Chciałbym życzyć dyrektorom szpitali dys-
ponowania wszystkimi potrzebnymi narzędziami 
do zarządzania i zadeklarować nieustanne wsparcie 

Federacji i moje osobiste w tej jakże kluczowej dla 
skutecznego zarządzania kwestii. A na koniec tego 
wywiadu chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
i pogratulować wspólnego sukcesu całemu zespoło-

wi tworzącemu PFSz od 10 lat, bo nasza Fede-
racja to przede wszystkim wspaniali ludzie.  ■

Rozmawiała: Aleksandra Szczerbak
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Dlaczego powstała Polska Federacja Szpitali? Jakie były jej początki?

Polska Federacja Szpitali powstała 10 października 2011 roku w Warszawie. 
W ideę jej powołania od początku wpisana była potrzeba silnej i reprezen-
tatywnej obecności polskich przedstawicieli ochrony zdrowia na arenie 
międzynarodowej, w szczególności w Unii Europejskiej. Federacja zrzesza-
jąca przedstawicieli systemu zdrowia, w tym szpitalnictwa, stała się mocnym 
głosem w dyskusji w sprawach związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym 
mieszkańców państw członkowskich. Jednym z głównych powodów powsta-
nia Federacji była także pilna potrzeba poprawy warunków działania szpitali 
w obszarach: 
– zwiększenia poziomu finansowania,
– poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali,
– jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji,
– ustawodawstwa, a także stabilizacji otoczenia prawnego.
Powołanie Federacji, w jej założeniach, miało także przyczynić się do wzro-
stu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, w aspekcie kreowania zmian 
legislacyjnych w opiece zdrowotnej.
 
Kto był pomysłodawcą powstania pierwszej w Polsce organizacji 
zrzeszającej szpitale?

Inicjatorem powstania federacji był prof. Jarosław J. Fedorowski, który został 
jej pierwszym prezesem. Profesor Jarosław J. Fedorowski swoje niezwykle 
bogate doświadczenie zdobywał przez wiele lat w prestiżowych uczelniach 
i instytucjach międzynarodowych związanych z ochroną zdrowia. To mię-
dzy innymi gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali 
oraz wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. 
Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, absolwent między innymi 
studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia 
w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School. Posiada 
doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat 
z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku uzyskał 
stopień docenta, a w 2003 roku amerykański stopień profesora medycyny 
klinicznej na University of Vermont College of Medicine. 

Co Panią skłoniło do przyłączenia się do działań związanych z tworze-
niem PFSz?

Poprzez zdobyte doświadczenie oraz pracę na rzecz opieki zdrowotnej War-
mii i Mazur, upatrywałam w nowej organizacji możliwość wywarcia wpływu 
na istniejącą rzeczywistość związaną z funkcjonowaniem i finansowaniem 

szpitali. Wymiana doświadczeń, wskazanie plusów i minusów zachodzą-
cych zmian jeszcze w szerszym stopniu miało przyczynić się do wdrożenia 
rozwiązań ogólnopolskich mających na celu poprawę opieki zdrowotnej 
na szczeblu regionalnym (Mapy Potrzeb Zdrowotnych, Priorytety Polityki 
Regionalnej), krajowym i w parlamencie europejskim. 
 
Jak wyglądała praca organizacji na początku jej funkcjonowania?

Zdefiniowane zostały dwa pilne cele. Po pierwsze: postanowiono powołać 
grupy zakupowe, ukierunkowane na obniżenie kosztów zakupów szpitali 
zrzeszonych. Po drugie, zainicjowano powołanie wspólnej grupy ubezpiecze-
niowej, której zadaniem było obniżenie stawek za obowiązkowe polisy ubez-
pieczeniowe. Poza sprawami organizacyjnymi, określono główne priorytety 
na najbliższą kadencję nowo powołanego zarządu, wśród których znalazła 
się pilna potrzeba podjęcia współpracy w obszarze tworzenia normatywów 
europejskich we współpracy ze szpitalami – członkami Europejskiej Federacji 
Szpitali HOPE, a także podjęcie rozmów z polskimi władzami centralnymi 
na rzecz poprawy funkcjonowania między innymi szpitali. Tym samym 
nakreślono główne kierunki działania federacji, które pozwoliłyby także 
wypracować silną pozycję PFSz na polskim rynku szpitalnych świadczeń 
zdrowotnych w myśl zasady: nic o nas, nic bez nas, na wzór chociażby roz-
wiązań naszych sąsiadów zza Odry.
 
Jakie były kluczowe momenty działalności organizacji w przeciągu 
ostatnich 10 lat?

Było ich wiele, natomiast te najważniejsze działania zostały ukierunkowane 
na zmianę systemu organizacji i finansowania świadczeń medycznych reali-
zowanych w szpitalach. To były dla federacji sprawy kluczowe. 
Z punktu widzenia organizacji i sprawności działania federacji, kluczowe 
okazały się w praktyce decyzje o powołaniu w strukturach PFSz Zespołu 
Młodych Menedżerów Medycyny (MMM). Zespół ten został powołany 
25 maja 2016 roku z inicjatywy prezesa PFSz, Jarosława J. Fedorowskiego, 
oraz Ligii Kornowskiej – przedstawicielki młodego pokolenia i byłej wi-
ceprezydent IFMSA-Poland. W ten sposób federacja objęła swoją opieką 
i wspiera najwybitniejszych studentów oraz najmłodszych absolwentów 
kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, ekonomicznych 
i informatycznych, którzy już aktywnie działają w sektorze ochrony 
zdrowia. 
Także w roku 2016 federacja, poprzez działania ówczesnego prezesa, stała 
się współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony 
Zdrowia, rozpoczynając tym samym bliską współpracę z wieloma uczelniami 
w kraju, między innymi Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką War-
szawską, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
 Jak się zmieniał system ochrony zdrowia podczas 10 lat działalności 
organizacji i jaki na to wpływ miała Polska Federacja Szpitali?

Obniżył się poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki medycznej, 
który w ostatnich dziesięcioleciach był wyższy niż średnia UE. Tym samym 
skrócił się czas oczekiwania na niektóre świadczenia specjalistyczne, w tym 
na usługi związane z wczesną diagnostyką chorób, które najbardziej zagrażają 
naszemu zdrowiu i życiu. 
Cieszy nas bardzo, że głos federacji na temat odciążenia polskich szpitali 
i przekierowania części procedur do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
został zauważony, ponieważ pozwala to na wzrost efektywności ekonomicz-
nej i organizacyjnej, pozwala także w znacznym stopniu obniżyć poziom 
zagrożeń w obszarze zakażeń szpitalnych. 

Wywiad z Ireną Petryną, członkinią Rady Naczelnej i współzałożycielką PFSz,  

dyrektor Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
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5 grudnia 2016 roku PFSz skierowała do Ministra Zdrowia stanowisko wo-
bec projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oczywiście, jest 
to rozwinięcie stanowiska generalnego federacji w sprawie kompleksowego 
i interdyscyplinarnego modelu udzielania świadczeń na przykładzie współ-
pracy zespołowej lekarzy intensywistów z lekarzami innych specjalności oraz 
z pielęgniarkami. 
Istotny wpływ na system opieki zdrowotnej wywarły propozycje PFSz  
z 27 października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych projektu sys-
temu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowot-

nej. To wówczas federacja postulowała konieczność całościowego projektu 
dotyczącego utworzenia sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych. 
Była to kontynuacja prac z 2014 roku dotyczących włączenia się federacji 
w konsultacje dotyczące rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Także w 2014 roku federacja w czytelny sposób poparła stanowisko w sprawie 
nowej organizacji transportu medycznego, wnosząc swoje uwagi, poprawia-
jące sprawność działania służb ratowniczych. 
W kręgu istotnych zainteresowań federacji są także problemy kadrowe, 
z jakimi borykają się dyrektorzy i menedżerowie szpitali. Dlatego za bardzo 
ważne uważam stanowisko Polskiej Federacji Szpitali z 14 listopada 2012 roku 
w sprawie poparcia projektu podwyższenia norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w szpitalach. 
W tym samym roku PFSz zajęła stanowisko w sprawie propozycji zmian do 
ustawy o działalności leczniczej. 
Oczywiście, pracy jest nadal bardzo dużo. Wszystkie podejmowane w ostat-
nich latach działania wynikały z przeprowadzonej przez niezależnych eks-
pertów i członków federacji diagnozy systemu zabezpieczenia zdrowotnego. 

Niestety, diagnozę tę trzeba nieustannie aktualizować z uwagi na wiele zmian 
z otoczenia prawnego i gospodarczego kraju, które kształtują w dużej części 
system, który z kolei musi być dopasowany i wydolny do zmieniających się 
potrzeb epidemicznych, czego przykładem jest obecna sytuacja związana 
z COVID-19.

Jak pani zdaniem powinno funkcjonować PFSz za kolejne 10 lat?

W ramach Komisji Dialogu Społecznego oraz na forum komisji sejmowych 
w trakcie procesu legislacyjnego należy artykułować główne problemy 
ochrony zdrowia: 
•  określić zadania dla lekarzy POZ,
•  uświadomić politykom brak kadry medycznej, zwłaszcza lekarzy, należy 

w związku z tym pilnie dokonać modyfikacji sieci i liczby szpitali,
•  finansowanie świadczeń medycznych nie może zależeć od długości po-

bytu pacjenta w szpitalu,
•  wycena świadczeń medycznych w zależności od ponoszonych kosztów, 

na przykład poniżej kosztów wycena pobytów w ramach programów 
lekowych,

•  zmiana ustawodawstwa w zakresie wynagrodzenia pracowników ochro-
ny zdrowia obejmujących wszystkie grupy zawodowe,

•  wprowadzić centralne przetargi na zakup substancji czynnych stosowa-
nych w chemioterapii i programach lekowych.

 Jakie pani zdaniem są najważniejsze wyzwania stojące przed organiza-
cją w najbliższym czasie?

Uważam, że należy kontynuować dotychczasowe kierunki oddziaływania fe-
deracji na system opieki zdrowotnej poprzez włączanie się w dyskusje i prace 
nad jego kształtem. Wprowadzona przez obecny rząd ostatnia reforma służby 
zdrowia, dotycząca podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego pozo-
staje nadal w kręgu krytyki. Bolączką naszego systemu jest brak rzetelnego, 
opartego na faktach, kompleksowego projektu reformy ochrony zdrowia. 
Jako pilne należy rozwiązać brak kadry medycznej, a w szczególności leka-
rzy, co w drastyczny sposób wpływa na stabilizację funkcjonowania szpitali, 
w szczególności tych specjalistycznych. Ponadto gwałtowny wzrost cen, na 
przykład gazu, energii i innych nośników kosztów) przy braku ustawowych 
regulacji automatycznego wzrostu finansowania świadczeń ze strony NFZ 
prowadzi do pogłębiania zapaści finansowej wielu szpitali.   ■

Rozmawiała: Aleksandra Szczerbak

Pełni pan funkcję Przewodniczącego Rady Naczelnej Polskiej Fede-
racji Szpitali. Jakie były początki organizacji i okoliczności włączenia 
się pana do działań na rzecz organizacji zrzeszającej szpitale? 

Z pomysłem utworzenia organizacji zrzeszającej polskie szpitale, 
bez względu na ich formę organizacyjną i własnościową, zetknąłem 
się w czasie jednej z konferencji poświęconej zarządzaniu szpitalem, 
zorganizowanej wiosną 2011 roku. Tam poznałem prof. J. Fedorow-
skiego, który przedstawił zarys ideowy funkcjonowania tego typu 
zrzeszenia. Już od jakiegoś czasu widziałem potrzebę utworzenia 
takiego forum wobec powstawania sformalizowanych struktur innych 
podmiotów medycznych. Zgłosiłem więc wstępny akces przystąpienia 

Wywiad z Krzysztofem Bederskim, przewodniczącym Rady Naczelnej i wspózałożycielem PFSz,  

dyrektorem medycznym, a obecnie pełnomocnikiem Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, w którym 
pełniłem funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych do powstającej 
federacji. 
Pierwsze spotkania organizacyjne miały miejsce „przy okazji” kon-
ferencji, w których brali udział dyrektorzy szpitali. Wszystkie sprawy 
i dokumenty związane z rejestracją przygotowane zostały przez prof. 
J. Fedorowskiego, którego zasługi na tym polu są nieocenione. 
 
Jak wyglądała praca organizacji na początku jej funkcjonowania?

Po założeniu Federacji i ukonstytuowaniu się jej władz stanęliśmy przed 
problemem finansowym głównie związanym z zapłaceniem składki do 
Europejskiej Federacji Szpitali, do której zostaliśmy przyjęci. Na szczę-

bolączką naszego systemu jest brak rzetelnego, 
opartego na faktach, kompleksowego projektu  
reformy ochrony zdrowia. jako pilne należy 
rozwiązać brak kadry medycznej, zwłaszcza 
lekarzy, co w drastyczny sposób wpływa  
na stabilizację funkcjonowania szpitali,  
w szczególności tych specjalistycznych.
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Wywiad z Bogusławem Budzińskim, wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej,  

współzałożycielem PFSz i pełnomocnikiem DOM Lekarski SA w Szczecinie

ście udało się uzyskać 50% obniżkę koniecznej wpłaty i rozłożenie tego 
na raty. W kolejnych latach dzięki sprawnej działalności Zarządu i biura 
organizacyjnego Federacji uzyskane środki pozwoliły na bezstresową 
działalność, przynajmniej w zakresie finansowym. 
 
Jakie były kluczowe momenty działalności organizacji w przeciągu 
ostatnich 10 lat?

Najważniejszymi wydarzeniami w działalności Federacji było oczy-
wiście doprowadzenie do jej założenia, zorganizowanie pierwszej 
konferencji sprawozdawczo – programowej, przyjęcie do Europejskiej 
Federacji Szpitali i związany z tym udział przedstawicieli zarządów 
szpitali w programie wymiany menedżerów HOPE Exchange, przy-
należność do organizacji Pracodawców RP, co umożliwia nam udział 
w Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia oraz Komisji Zdrowia 
Sejmu RP.

Jak się zmieniał system ochrony zdrowia podczas 10 lat działalności 
organizacji i jaki na to wpływ miała Polska Federacja Szpitali?

System ochrony zdrowia jest w naszym kraju właściwie w permanentnej 
zmianie i to jest chyba jego najbardziej stała cecha. Nie sprzyja to oczy-
wiście możliwościom racjonalnego zarządzania, głównie strategicznego. 
Dyrektorzy i prezesi szpitali musza sobie jednak z tym radzić. PFSz bierze 
udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych 
spraw zdrowia. Warto tu podkreślić, że przez członkostwo w Europejskiej 
Federacji Szpitali uczestniczy w ocenie planowanych dyrektyw Unijnych, 
które potem obowiązują również w naszym kraju. Przedstawiciele PFSz 
uczestniczą w spotkaniach z prezesem NFZ, gdzie przedstawiamy stano-
wisko zarządów szpitali wobec proponowanych lub już wprowadzonych 

zmian. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie naszych uwag 
czy postulatów jest uzależnione od dobrej woli organizatorów opieki 
zdrowotnej. Podstawową bolączką tych kontaktów jest najczęściej bardzo 
krótki czas na wyrażenie naszej opinii na proponowane akty prawne. 
 
Jak zdaniem pana powinna funkcjonować PFSz za kolejne 10 lat?

Uważam, że formuła działania PFSz sprawdziła się i powinna pozostać 
niezmieniona. Trzeba pamiętać, że organizacja nasza zrzesza podmioty 
o różnej formule własnościowej i musi znajdować w swojej działalności 
te punkty i sprawy, które jednoczą szpitale, a nie dzielą. Na pewno sta-
niemy przed nowymi wyzwaniami związanymi z kolejnymi zmianami 
w strukturze i działaniu służby zdrowia. Polska Federacja Szpitali musi 
pozostać forum wymiany doświadczeń menedżerów ochrony zdrowia, 
wspierającym ich w niełatwej przecież codziennej pracy. Federacja 
powinna też współpracować z ośrodkami edukacyjnymi w związku 
z powstawaniem nowych zawodów medycznych (częściowo związanych 
z rozbudowaną administracją medyczną) tj. koordynatorów medycznych 
i tzw. koderów. 
 
Jakie pana zdaniem są najważniejsze wyzwania stojące przed orga-
nizacją w najbliższym czasie?

Obecnie głównym naszym problemem jest pandemia. Polska Federacja 
Szpitali w miarę swoich możliwości wspiera szpitale poprzez umożliwie-
nie kontaktów z darczyńcami oferującymi niezbędny sprzęt medyczny 
konieczny do walki z koronawirusem oraz przedstawianiem na swojej 
stronie internetowej rzetelnych informacji lub źródeł informacji o epi-
demii. 
Jednym z istotnych zagadnień w najbliższych latach będzie dalsza 
informatyzacja szpitali. Jest to proces nieunikniony, choć w wielu miej-
scach jeszcze niedoceniany, ze względu na natłok bieżących, pilnych 
problemów (teraz głównie płacowych i związanych z pandemią). Jako 
Federacja powinniśmy dążyć do możliwości testowania, a następnie 
rekomendowania narzędzi informatycznych pomagających w bieżącym 
zarządzaniu szpitalami. Kolejną formą działalności jest i będzie orga-
nizowanie i współorganizowanie konferencji poświęconych dobrym 
praktykom zarządczym. 
Myślę, że Federacja przez jednoczącą formułę działania będzie w dalszym 
ciągu jednym z najważniejszych miejsc wymiany poglądów menedżerów 
ochrony zdrowia. Dzięki rosnącej liczbie członków stanie się jeszcze 
bardziej liczącym się podmiotem na tym rynku.    ■

Rozmawiała: Aleksandra Szczerbak

Dlaczego powstała Polska Federacja Szpitali? Jakie były jej 
początki? 

Polska Federacja Szpitali została powołana w październiku 2011 roku 
przez kilkadziesiąt szpitali publicznych oraz prywatnych działających 
na terenie Polski. Głównym celem federacji jest poprawa warunków 
funkcjonowania szpitali. Polska Federacja Szpitali działa na rzecz 
lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzają-
cej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, 

jednym z istotnych zagadnień w najbliższych 
latach będzie dalsza informatyzacja szpitali. 
jest to proces nieunikniony, choć w wielu 
miejscach jeszcze niedoceniany, ze względu na 
natłok bieżących, pilnych problemów (teraz 
głównie płacowych i związanych z pandemią). 
jako federacja powinniśmy dążyć do możliwości 
testowania, a następnie rekomendowania 
narzędzi informatycznych pomagających  
w bieżącym zarządzaniu szpitalami.

a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz 
dobrego ustawodawstwa. 

Kto był pomysłodawcą powstania pierwszej w Polsce organizacji 
zrzeszającej szpitale?

Pomysłodawcą powstania Federacji był prof. Jarosław J. Fedorowski, 
który przekonał grupę kilkunastu dyrektorów szpitali biorących 
czynny udział w prowadoznych przez niego konferencjach HOSPI-
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TAL MANAGEMENT. Ideą wiodącą była współpraca wszystkich 
uczestników „ponad podziałami”.
 
Co pana skłoniło do przyłączenia się do działań związanych 
z tworzeniem PFSz?

Jako reprezentant organu właścicielskiego jednego z założycieli fede-
racji – byłem pełnomocnikiem Domu Lekarskiego S.A. ze Szczecina, 
liczyliśmy na zbudowanie relacji z innymi szpitalami oraz organiza-
cjami rządowymi odpowiedzialnymi za procesy reformy i restruktu-
ryzacji ówczesnego systemu ochrony zdrowia.
 
Jak wyglądała praca organizacji na początku jej funkcjonowania? 

Były to organiczne działania kilku – kilkunastu osób, które skupiały 
się głównie na zdobywaniu nowych członków zwyczajnych (szpitali) 
oraz członków wspierających i przygotowywaniu dla nich rozwiązań 
merytorycznych pomocnych w ich bieżącej pracy. Bardzo dużo za-
wdzięczamy m.in. kancelarii prawniczej Miller Canfield z Warszawy, 
a zwłaszcza jej zarządzającemu mec. Andrzejowi Chełchowskiemu, 
który pomógł administracyjnie i lokalowo w powstaniu i rozwoju 
naszej organizacji.
 
Jakie były kluczowe według pana momenty działalności organi-
zacji w przeciągu ostatnich 10 lat? 

Myślę, że podstawowymi filarami, które spowodowały zwiększoną 
zauważalność oraz widocznie pozytywny odbiór PFSz, były jej przy-
stąpienie w 2011 roku do Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), 
a następnie do organizacji Pracodawców RP. Nie do pominięcia są 
też konferencje terenowe, zwłaszcza kilkukrotna w Zamościu (po-
dziękowania dla prezesa Marcina Paszko szpitala miejskiego) oraz 
Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia organizowany wespół ze szpitalem 

wojewódzkim w Białej Podlaskiej pod kierownictwem dyr. Dariusza 
Oleńskiego. Nie do pominięcia jest współpraca z organizacjami le-
karskimi, pielęgniarskimi, związkami zawodowym, samorządowymi 
oraz rządowymi, takimi jak MZ, NFZ itd., dla których PFSz wypra-
cowała dziesiątki stanowisk i opinii.

 
Jak się zmieniał system ochrony zdrowia podczas 10 lat działalno-
ści organizacji i jaki na to wpływ miała Polska Federacja Szpitali?

W momencie powołania do działania federacja znalazła się w środo-
wisku otwartym na procesy prywatyzacyjne tego sektora. Od 2016 
roku obserwujemy powrót do zarządzania centralnego, który wspie-
rany jest przez coraz nowsze rozwiązania na polu informatycznym. 
Wiele kwestii jest dyskutowane przez gremia zarządcze szpitali, gdzie 
końcowym celem jest rozwój, a nieraz przetrwanie lokalnych jedno-
stek ochrony zdrowia, które po wprowadzeniu systemu sieci szpital-
nych walczą o przetrwanie w nowych warunkach funkcjonowania. 
Ideą jest efektywne funkcjonowanie systemu w sytuacji przejęcia 
części bądź całości usług medycznych przez większe jednostki ofero-
wanych do tej pory przez małe i niewydolne podmioty oraz tworzenie 
nowych usług, takich jak rehabilitacja, opieka długoterminowa, 
psychiatryczna i uzależnień, profilaktyka i inne.
 
Jak pana zdaniem powinno funkcjonować PFSz za kolejne 10 lat? 

Działanie federacji jako instytucji pozarządowej ma niestety swoje 
ograniczenia w kontekście bezpośredniego wpływu na kształt po-
lityki zdrowotnej w RP. Możemy tylko życzyć sobie, aby wzorem 
Państw zachodnich wypracować taki model współpracy, żeby tego 
typu organizacje jak PFSz miały realny głos w debacie rządowej oraz 
wsparcie finansowe ze środków publicznych. Na pewno będzie ak-
tywnie uczestniczyła w przemianach na polu ochrony zdrowia, które 
najprawdopodobniej pozostaną jak do tej pory częścią narodowej 
logiki i aktywności politycznej.
 
Jakie pana zdaniem są najważniejsze wyzwania stojące przed 
organizacją w najbliższym czasie?

Polska Federacja Szpitali na pewno będzie rozwijać współpracę z Mię-
dzynarodową Federacją Szpitali IHF – jedyną światową organizacją 
szpitali oraz i HOPE, a także uczestniczyć w programach wspierają-
cych szpitale w obszarach walki z patologiami lub/i zagrożeniami dla 
ich funkcjonowania. W obliczu pojawienia się mutacji wirusa SARS-
-CoV-2, przed zarządami szpitali stanęło kolejne ogromne wyzwanie 
organizacyjne i logistyczne w związku z akcją masowych szczepień. 
W żywotnym interesie zarówno menedżerów szpitali, jak i pracow-
ników szpitali jest zaszczepienie jak największej liczby obywateli. 
Zaszczepione społeczeństwo oznacza bezpieczeństwo dla szpitali 
i możliwość powrotu do funkcjonowania w pełnym zakresie. Dlatego 
też uruchamiamy przedsięwzięcie „Federacja na rzecz szczepień – 
VaccinatePoland”. Akcja czy akcje będą dotyczyć zapewne innych, 
przyszłych zdarzeń dotyczących nie tylko bieżącej pandemii.  ■

Rozmawiała: Aleksandra Szczerbak

w żywotnym interesie zarówno menedżerów 
szpitali, jak i pracowników szpitali jest 
zaszczepienie jak największej liczby obywateli. 
zaszczepione społeczeństwo oznacza 
bezpieczeństwo dla szpitali i możliwość 
powrotu do funkcjonowania w pełnym zakresie. 
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U chwała o założeniu Polskiej Federacji 
Szpitali, powołanie Komitetu Założy-
cielskiego. 

Członkowie założyciele Polskiej Federacji Szpitali:
• Szpitale Tczewskie SA, Tczew,
• Szpitale Polskie SA, Katowice,
• Krakowski Szpital Specjalistyczny im. 

Jana Pawła II, Kraków,
• Szpital SPZOZ RSS „Latawiec”, Świdnica 
• Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp. z o.o., 

Września,
• Szpital ZOZ MSW, Rzeszów,
• Aldemed Centrum Medyczne, Zielona 

Góra,
• Szpital CZMZ Sp. z o.o., Żyrardów,
• Dom Lekarski SA, Szczecin,
• III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, 

Łódź,
• Szpital SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, 

Olsztyn, 
• Szpital NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o., 

Świecie, 
• Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Koń-

skie,
• Szpital Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o., Brzeziny.

Komitet Założycielski / Zarząd pierwszej kadencji
Prezes: Jarosław J. Fedorowski, Warszawa
Członkowie:
• Zdzisław Białowąs, Rzeszów,
• Janusz Boniecki, Tczew,
• Jacek Domejko, Świdnica,
• Emilia Konieczyńska. Świecie,
• Bożena Woźniak, Łódź.

Rada Naczelna pierwszej kadencji
• Krzysztof Bederski, Kraków, 
• Bogusław Budziński, Szczecin, 
• Danuta Ciecierska, Żyrardów, 
• Irena Petryna, Olsztyn, 
• Wojciech Przybylski, Końskie, 
• Zbyszko Przybylski, Września, 
• Ryszard Szcząchor, Zielona Góra, 
• Zdzisław Ziółkowski, Brzeziny. 

Członkowie założyciele wspierający
• Jarosław J. Fedorowski, Katowice, Warszawa,
• Gras Savoye Polska, Sp. z o.o. Warszawa,
• Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. 

Sp.K, Warszawa, 
• Termedia, Sp. z o.o., Poznań.

Przyjęcie do Europejskiej Federacji Szpitali 
HOPE (European Hospital and Healthcare 
Federation) 18 listopada 2011 roku
18 listopada 2011 roku podczas posiedzenia 
Rady Gubernatorów HOPE w Dusseldorfie 
dokonało się formalne przyjęcie Polskiej Fe-
deracji Szpitali jako członka rzeczywistego 
Europejskiej Federacji Szpitali.
 
14 grudnia 2011 roku podczas Konferencji 
Priorytety w Ochronie Zdrowia organizowanej 
przez Wydawnictwo Termedia w Warszawie od-
było się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Na-
czelnej Polskiej Federacji Szpitali – Polską Fede-
rację Szpitali przyjęto w poczet pełnoprawnych 
członków HOPE, a Jarosław J. Fedorowski został 
mianowany na funkcję gubernatora HOPE. 

Wizyta w siedzibie Niemieckiej Federacji Szpitali
Niemiecka Federacja Szpitali (DKG) może być 
wzorcem dla nowo powstałej Polskiej Federa-
cji. Centrala DKG zatrudnia 75 osób, a budżet 
roczny wynosi ponad 8 milionów euro.
W 2011 roku miało miejsce wiele przełomo-
wych wydarzeń dla Polskiej Federacji Szpitali, 
między innymi zostaliśmy członkami Euro-
pejskiej Federacji Szpitali HOPE, czy też na-
wiązaliśmy współpracę z firmą Roche Polska, 
dzięki czemu mogliśmy korzystać z programu 
Effective Hospital Management. Dodatkowo 
odbyła się wizyta w siedzibie Niemieckiej 
Federacji Szpitali, która była wzorcem do 
naśladowania. Wydarzeniem, które zapocząt-
kowało to wszystko, była uchwała dotycząca 
powołania Polskiej Federacji Szpitali, a kon-
kretniej Komitetu Założycielskiego. ■

2011
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Pierwsza rocznica założenia Polskiej Fede-
racji Szpitali – 10 października 2012 roku
10 października 2012 roku minął rok od 

założenia PFSz. Przedstawiciele 14 szpitali o róż-
norodnym modelu organizacyjnym i własnościo-
wym z całego kraju zebrali się z inicjatywy prof. 
uniw. Jarosława J. Fedorowskiego, zakładając 
pierwszą w kraju ogólnopolską organizację praco-
dawców sektora szpitalnego „ponad podziałami”.
W przeciągu zaledwie roku od zebrania Komi-
tetu Założycielskiego PFSz stała się największą 
i najbardziej reprezentatywną organizacją szpitali 
w Polsce, zrzeszając 56 szpitali, dysponujących 
ponad 20 tysiącami łóżek oraz kontraktami z NFZ 
na sumę 3,4 miliarda PLN.

Historyczne posiedzenie Rady Gubernatorów 
Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Warsza-
wie – 22 października 2012 roku
22 października 2012 roku odbyło się posiedzenie 
Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpi-
tali HOPE – po raz pierwszy w Polsce. 
W posiedzeniu, którego gospodarzem była Polska 
Federacja Szpitali, wzięło udział 20 gubernatorów 
HOPE (European Hospital and Healthcare Fede-
ration). Spotkanie prowadził prezydent HOPE – 
Georg Baum z Niemiec. Podczas posiedzenia 
omówiono aktualną sytuację szpitali w krajach 
członkowskich, plany stanowisk i seminariów 
HOPE oraz aktualne prace nad projektami dy-
rektyw unijnych, w których HOPE bierze aktywny 
udział. 
Omówiono prace nad następującymi dyrektywa-
mi: kwalifikacji zawodowych, sprzętu medyczne-
go, badań klinicznych, podrabianych leków oraz 
ochrony danych.

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Naczelnej Dru-
giej Kadencji: wybór prezesa i członków Zarządu 
Polskiej Federacji Szpitali

Na funkcję prezesa Federacji został wybrany Jaro-
sław J. Fedorowski. 
W skład Zarządu weszli także wiceprezesi: Janusz 
Boniecki oraz Wojciech Kaszyński, a także człon-
kowie Zarządu Jacek Domejko i Bożena Woźniak.
 
Delegacja Polskiej Federacji Szpitali w Londynie: 
Postępy w organizacji grupy zakupowej i temacie 
ubezpieczeń szpitali
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim obszaru 
zakupów grupowych oraz ubezpieczeń szpitali.

Członkowie władz Polskiej Federacji Szpitali 
laureatami konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia
Wyróżnienie specjalne otrzymała dyrektor Irena 
Petryna – wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej 
PFSz, a w kategorii innowacyjne rozwiązania 
w ochronie zdrowia nagrodę otrzymał Jarosław  
J. Fedorowski, prezes PFSz.

Szpital Jonschera, współzałożyciel Polskiej Fede-
racji Szpitali, nagrodzony przez Forbesa
Serdecznie gratulujemy pani dyrektor Bożenie 
Woźniak oraz współpracownikom uzyskania 
prestiżowego wyróżnienia „Diamenty Forbesa”. 
III Szpital Miejski im. dr. Jonschera jest członkiem 
założycielem Polskiej Federacji Szpitali, a pani 
dyrektor Woźniak – członkiem Zarządu PFSz. 

22 szpitale członkami Polskiej Federacji Szpitali, 
ponad 70 szpitali zainteresowanych
Rok 2012 obfitował w wiele konferencji organizowa-
nych na terenie całej Polski, a co najważniejsze duża 
ich część odbyła pod patronatem Polskiej Federacji 
Szpitali. Była to ogromna szansa na zaistnienie. 
Ponadto spora liczba zagranicznych firm stała 
się członkiem wspierającym naszą Federację, co 
umożliwiło nam poniekąd zaistnieć na arenie 
międzynarodowej. Wszystkie wysiłki, które zo-
stały włożone w jakiekolwiek działania, zostały 
wynagrodzone faktem, iż jeden ze szpitali współ-
założycieli został nagrodzony przez Forbesa.

Miało też miejsce walne zgromadzenie, na którym 
wybierano Radę Naczelną i prezesa. Na uwagę 
również zasługuje to, że Polska Federacja Szpitali 
zwróciła się do prezesa NFZ w sprawie niedo-
statecznego finansowania świadczeń z zakresu 
rehabilitacji, protestowała przeciwko decyzji MZ 
w sprawie finansowania części kosztów zatrud-
nienia lekarzy rezydentów, popierała również 
dodanie specjalizacji z zakresu epidemiologii – te 
postawy jednoznacznie pokazują, że nie baliśmy 
się sprzeciwić rządowi, powiedzieć głośne NIE.
 
Już ponad 50 szpitali członkami Polskiej Fede-
racji Szpitali
200 000 EUR dla szpitala: możliwości udziału 
w międzynarodowym programie dla szpitali –
Projekt Zintegrowanej Opieki – pełne finanso-
wanie grantem, zgłoszenia zainteresowania do  
15 czerwca 2012 roku (szpitale 400–700-łóżkowe), 
szczegóły w liście z centrali HOPE.  ■

2012
walne zgromadzenie polskiej federacji szpitali: wybór rady naczelnej

bogusław budziński koordynatorem 
programu wymiany menedżerów hope

posiedzenie zarządu pfsz

zarząd drugiej kadencji
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R ok 2013 podobnie jak lata poprzednie 
był owocny w sukcesy Polskiej Federacji 
Szpitali. Pomijając już kolejne bardzo 

ważne konferencje, w których udział brała 
nasza Federacja, czy też liczba nowych człon-
ków wspierających, warto zaznaczyć, że po raz 
pierwszy oficjalnie ruszył program wymia-
ny menagerów HOPE, co było przełomowym 
momentem. Temu wszystkiemu towarzyszyła 
druga rocznica powstania PFSz, poszerzenie 
składu zarządu, powstanie kampanii ,,Pozy-
tywnie o Ochronie Zdrowia” oraz wyróżnienie 
w konkursie Sukces Roku 2012 menagerów 
szpitali PFSz wraz z nagrodami dla dyrektorów 
szpitali w konkursie Liderzy OSOZ.

wojewódzki szpital 
specjalistyczny w białej 
podlaskiej pierwszym szpitalem, 
który przystąpił do pfsz 
z początkiem nowego roku 2013 

Menedżerowie szpitali PFSz wyróżnieni 
w konkursie Sukces Roku 2012 – 13 stycznia 
2013 roku
W tegorocznej edycji konkursu Sukces Roku 
2012 Liderzy Medycyny organizowanego już 
po raz 13 przez wydawcę „Menedżera Zdro-
wia” wyróżnienia podczas uroczystej gali na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 16 stycznia 
2013 roku otrzymali:
• Irena Petryna, wiceprzewodnicząca Rady 

Naczelnej PFSz, dyrektor SPZOZ Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Olsztynie,

• Danuta Ciecierska, członek Rady Na-
czelnej PFSz, prezes Zarządu, Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Ży-
rardowie,

• Małgorzata Majer, Członek Rady Naczel-
nej PFSz, dyrektor, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Biegańskiego w Łodzi.

Nagrody wręczał wiceminister zdrowia Sła-
womir Neumann. Serdecznie gratulujemy 
laureatom!

Nagrody dla dyrektorów szpitali PFSz w kon-
kursie Liderzy OSOZ – 18 kwietnia 2013 roku
18 kwietnia 2013 roku podczas gali Ogólno-
polskiego Systemu Ochrony Zdrowia w War-
szawie wśród laureatów znalazło się aż troje 
dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz: 
• Krzysztof Bederski, dyrektor ds. Medycz-

nych Krakowskiego Szpitala Specjalistycz-

nego im. Jana Pawła II i jednocześnie prze-
wodniczący Rady Naczelnej PSFz, 

• Krystyna Barcik, dyrektor Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 
i członek Rady Naczelnej PFSz,

• Zbigniew Kończak, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Sukces uczestników Programu Wymiany 
Menedżerów w Polsce – 12 czerwca 2013 roku
Podczas konferencji HOPE Agora w Hadze,  
12 czerwca 2013 roku uczestnicy programu 
wymiany menedżerów przedstawili prezenta-
cje podsumowujące pobyt szkoleniowy w kra-
jach EU. Prezentacja menedżerów, którzy 
gościli w Polsce, zdobyła 5 miejsce wśród  
22 innych. Pierwsze miejsce zdobyli menedże-
rowie odbywający szkolenie w Belgii.

Wybrane fakty na dwulecie powstania PFSz – 
10 października 2013 roku
• Członkowie: 84.
• Członkowie zwyczajni: 65.
• Członkowie wspierający: 19.
• Łóżka szpitalne: ok. 22 tys.
• Przychody szpitali członkowskich: ok. 3,5 

mld PLN.
• Zatrudnienie szacunkowe: ponad 50 tys. osób
• Oficjalne stanowiska i rekomendacje kra-

jowe: 21.
• Stanowiska i rekomendacje europejskie: 7.
• Konferencje krajowe – udział, patronaty  

i/lub organizacja: 18.
• Konferencje międzynarodowe – udział  

i/lub organizacja: 7.
• Program wymiany menedżerów Europejskiej 

Federacji Szpitali HOPE: 10 uczestników.
• Zarząd PFSz: 4 osoby.
• Rada Naczelna PSFz: 26 osób.
• Reprezentacja w Europejskiej Federacji 

Szpitali: prezydium 1 osoba, rada guber-
natorów – 1 osoba, rada koordynatorów 
krajowych programu wymiany menedże-
rów – 1 osoba, rada oficerów łączniko-
wych – 1 osoba. 

• Kontakty międzynarodowe pozaeuropej-
skie: Światowa Federacja Szpitali, Amery-
kańskie Stowarzyszenie Szpitali.

• Organizacje partnerskie krajowe: Stowa-
rzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowot-
nej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów 
Szpitali.

Prezes PFSz wykładowcą na prestiżowej kon-
ferencji w Luksemburgu – 27–29 listopada 
2013 roku
Do udziału w Kongresie Europejskiego Stowarzy-
szenia Dyrektorów Szpitali (EAHM) w Luksem-
burgu w dniach 27-29 listopada 2013 roku został 
zaproszony prezes PFSz, prof. nadzw. Jarosław 
J. Fedorowski, gubernator i członek Prezydium 
Europejskiej Federacji Szpitali. Wziął udział 
w dyskusji okrągłego stołu na temat efektywnych 
metod komunikacji w ochronie zdrowia, organi-
zowanej w pierwszym dniu konferencji.

Jesienna Konferencja Programowa PFSz –  
5 grudnia 2013 roku
5 grudnia 2013 roku (czwartek) w Nieporęcie pod 
Warszawą odbyła się coroczna Jesienna Konfe-
rencja Programowa PFSz. Podczas konferencji 
odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej i Zarządu.

Polska Federacja Szpitali oraz Stowarzysze-
nie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STO-
MOZ inicjują ogólnopolską kampanię „Po-
zytywnie o Ochronie Zdrowia”
Zakreślono obszary współpracy, takie jak:
• wymiana opinii dotyczących projektów ak-

tów prawnych, konsultowanie ważniejszych 
stanowisk oraz rekomendacji dotyczących 
sektora szpitalnego,

• wspólne występowanie w wybranych istot-
nych sprawach dotyczących współpracy 
szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
medycznymi organizacjami zawodowymi 
oraz świadczeniodawców medycyny ambu-
latoryjnej,

• wspólne podejmowanie działań na rzecz 
podnoszenia rangi stanowisk menedżerskich 
oraz ochrony dobrego imienia dyrektorów 
szpitali, szczególnie w obliczu podejmowa-
nych przez nich trudnych zadań restruktu-
ryzacyjnych,

• wzajemny udział członków władz naszych 
organizacji w organizowanych konferencjach 
lub innych, ważnych dla naszych organizacji 
wydarzeniach

• wzajemne promowanie naszych organizacji 
poprzez umieszczanie stosownych odniesień 
na stronach internetowych,

• współpraca przy inicjowaniu i organizowa-
niu konferencji dotyczących systemu opieki 
zdrowotnej,

• współpraca w sferze edukacyjnej, w tym 
dotyczącej podnoszenia kwalifikacji kadry 
zarządzającej szpitalami. ■

2013
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Rok 2014 rozpoczął się od zaproszenia pre-
zesa PFSz do grupy think-tanku Friends of 
Europe. Profesor Jarosław J. Fedorowski 

reprezentował PFSz oraz HOPE wielokrotnie 
podczas spotkań tej grupy.
Po nawiązaniu współpracy z Prezydium Pra-
codawców Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 
spotkanie Pracodawców RP z Wiceministrami 
Zdrowia. W spotkaniu PFSz aktywnie reprezen-
tował prezes Jarosław J. Fedorowski, który zwró-
cił uwagę na konieczność reprezentatywnego 
składu komisji ustalających mapy zdrowotne, 
w taki sposób, aby udział menedżerów szpitali 
był zagwarantowany. Dodatkowo uczestnicy 
spotkania, w tym prezes PFSz zwrócili uwagę 
na konieczność ograniczenia roli konsultantów 
krajowych i wojewódzkich do roli ekspertów 
w swojej dziedzinie medycyny klinicznej.
Z sukcesem przeprowadzono również po raz dru-
gi program wymiany szkoleniowej menedżerów 
ochrony zdrowia o nazwie „HOPE Exchange Pro-
gramme”. Spotkanie wprowadzające w siedzibie 
PFSz poprowadził Koordynator Krajowy HOPE 
Exchange Program, Bogusław Budziński. W 2014 
roku goszczono w naszym kraju aż sześciu me-
nedżerów z pięciu krajów: z Finlandii, Słowenii, 
Czech, Hiszpanii oraz Portugalii. Program odby-
wał się pod hasłem przewodnim „Jakość przede 
wszystkim”, a jego zwieńczeniem był Kongres 
HOPE Agora w Amsterdamie pod koniec maja.
W 2014 roku PFSz stanowczo zaprotestowała 
przeciwko karaniu szpitali za kwestie związane 
z zarządzaniem kolejkami pacjentów. Prezes 
PFSz Jarosław J. Fedorowski poproszony o opinię 
w tym zakresie przez redakcję „Głosu Wielkopol-
skiego”, w związku ze zmasowanymi kontrolami 
wojewódzkiego oddziału NFZ oraz nakładaniem 
wysokich kar na szpitale stwierdził, że admini-
strowanie kolejkami pacjentów powinno być 
prowadzone przez kreatora kolejek, czyli NFZ. 
Polska Federacja Szpitali wezwała szpitale człon-
kowskie do nieprzyjmowania kar nakładanych 
przez NFZ za „nieprawidłowe administrowanie” 
kolejkami pacjentów.
W 2014 roku prezes PFSz i gubernator HOPE 
Jarosław J. Fedorowski reprezentował polską 
ochronę zdrowia na spotkaniu w rezydencji 
Ambasadora Danii organizowanym przez Am-
basadę oraz Duńskie Organizacje Gospodarcze. 
W spotkaniu uczestniczyła Księżna Danii Mary, 
Minister Zdrowia Danii p. Nick Haekkerup oraz 
wysocy przedstawiciele duńskich instytucji i firm 
związanych z sektorem ochrony zdrowia, w tym 
kilku już obecnych w naszym kraju.

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski reprezen-
tował PFSz na Kongresie Szpitali Prywatnych 
w Warszawie 3 czerwca 2014 roku. 
Dzięki kontaktom nawiązanym przez prezesa 
PFSz podczas wizyty delegacji rządowej Danii 
w Warszawie odbył się projekt Hospital Study 
Tour w Danii. Delegacja PFSz, w skład której 
weszło kilkunastu dyrektorów szpitali z całego 
kraju, odbyła wizytę w Danii na zaproszenie 
organizacji Healthcare Denmark. 
Polska Federacja Szpitali kilkukrotnie zaj-
mowała stanowisko w ważnych dla systemu 
opieki zdrowotnej sprawach, wypowiedziała 
się m.in. w sprawie tzw. zdarzeń medycznych, 
transportu medycznego, ogólnych warunków 
ubezpieczeń.
Podsumowując, rok 2014 był intensywny 
i obfitował w wiele wartościowych projektów. 
Z obliczeń wykonanych przez jeden ze szpitali 
założycielskich, szpitale, które przystąpiły do 
tej pory do PFSz, a do tej pory przystąpiło 
już 79 szpitali, dysponują bazą 28 100 łóżek, 
świadczą usługi warte ponad 3,6 mld PLN 
i zatrudniają w różnej formie ok. 60 tys. osób. 
Polska Federacja Szpitali jest członkiem naj-
ważniejszej organizacji szpitalnej w UE, tj. 
Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, oraz naj-
ważniejszej organizacji pracodawców w Polsce, 
tj. Pracodawców RP. Polska Federacja Szpitali 
jest najbardziej reprezentatywną organizacją 
pracodawców sektora szpitalnego. 

Polska Federacja Szpitali nawiązuje bliską 
współpracę z największą organizacją praco-
dawców w Polsce 
Prezydium Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej podjęło decyzję o przyjęciu w poczet 
członków Polskiej Federacji Szpitali.

II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji 
Szpitali w Zamościu – 22 maja 2014 roku
Polska Federacja Szpitali wspólnie z Zamoj-
skim Szpitalem Niepublicznym już po raz 
drugi zorganizowała regionalną konferencję 
dyrektorów szpitali w Zamościu. Konferencja 
odbyła się pod patronatem marszałka woje-
wództwa lubelskiego oraz prezydenta miasta 
Zamościa.

Szczyt Zdrowia 2014
Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski reprezen-
tował PFSz na Szczycie Zdrowia organizowa-
nym przez Medexpress oraz Służbę Zdrowia 
w Warszawie, 5–6 czerwca 2014 roku. Prezes 

rozmawiał m.in. z liderami organizacji lekarzy 
rodzinnych oraz organizacji pacjentów na 
temat koordynowanej ochrony zdrowia oraz 
współpracy POZ ze szpitalami. 

X Forum Rynku Zdrowia
23–24 października 2014 roku w Jubileuszowym 
X Forum Rynku Zdrowia w Warszawie wzięli 
udział członkowie PFSz. W Forum udział wzięło 
ponad 1000 gości, w tym 120 prelegentów, którzy 
uczestniczyli w 14 sesjach. Sesja inaugurująca X 
Forum Rynku Zdrowia miała charakter retro-
spektywny. Nawiązywano do przemian w ochro-
nie zdrowia z końca lat dziewięćdziesiątych.

Konferencja w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej
29 października 2014 roku prezes PFSz Jaro-
sław J. Fedorowski wziął udział w Konferencji 
organizowanej przez MPiPS poświęconej Euro-
pejskiemu Funduszowi Społecznemu i realizacji 
Priorytetu II programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2003. Podczas konferencji zapre-
zentowano wyniki programu „Wzmocnienie 
potencjału zdrowia osób pracujących oraz po-
prawy jakości funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia”.

Hospital Study Tour PFSz w Danii
14 października 2014 roku delegacja PFSz, 
w skład której weszło kilkunastu dyrektorów 
szpitali z całego kraju, odbyła wizytę w Danii na 
zaproszenie organizacji Healthcare Denmark. 
Na początku zostaliśmy przyjęci w Minister-
stwie Zdrowia Danii i mieliśmy możliwość za-
poznania się z narodowym systemem ochrony 
zdrowia. Następnie w szpitalu uniwersyteckim 
w Kopanhadze zapoznaliśmy się z nowatorskim, 
interdyscyplinarnym programem leczenia ran 
oraz systemem medycyny ratunkowej regionu 
stołecznego. Kolejnym etapem była wycieczka 
do miasta Aarhus, drugiego co do wielkości mia-
sta Danii, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po naj-
większej duńskiej inwestycji ochrony zdrowia, 
czyli budowie nowego szpitala uniwersyteckiego, 
inwestycji o budżecie miliarda euro. Zapoznali-
śmy się z najnowocześniejszymi technologiami, 
w tym szczególnie ze zintergrowanym systemem 
informatyki i logistyki szpitalnej. Odwiedzili-
śmy także siedzibę Centrum Innowacyjnych 
Technologii Medycznych. Szczególne uznanie 
budziła w delegatach PFSz godna naśladowania 
współpraca różnych interesariuszy systemu 
ochrony zdrowia w Danii, realizacja projektów 

2014
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w formule PPP oraz klarowny system właści-
cielski szpitali. Strona duńska zorganizowała cały 
program nieodpłatnie. Polska Federacja Szpitali 
planuje kolejne tego typu wyjazdy szkoleniowe 
do innych krajów. 
 
Konferencja nt. leków biologicznych w siedzi-
bie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Warszawie
13 listopada 2014 roku prezes PFSz Jarosław J. Fe-
dorowski wziął udział w konferencji „Przyszłość 
leków biologicznych” współorganizowanej przez 
Pracodawców RP. W trakcie konferencji Prezes 
PFSz zwrócił uwagę na aspekty kosztowej-efek-
tywności leków biologicznych i biopodobnych 
oraz na problem dysproporcji oczekiwań wobec 
szpitali w stosunku do poziomu finansowania 
usług szpitalnych. 

Kolejne, kluczowe szpitale przyłączają się do 
Polskiej Federacji Szpitali!
W listopadzie 2014 roku do PFSz wstąpiło kilka 
ważnych szpitali reprezentujących różne modele 
własnościowe. Dołączył do nas drugi największy 
szpital w Polsce – Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne z Gdańska, oraz dwa inne duże szpitale – 
Szpital Uniwersytecki Biziela z Bydgoszczy oraz 
Szpital Wojewódzki z Gorzowa Wielkopolskiego, 
a także szpitale powiatowe w Krasnymstawie 
oraz Skarżysku-Kamiennej. Do PFSz przystąpiły 
również dwa specjalistyczne szpitale prywatne – 
Nutrico z Sosnowca oraz Okoklinik z Warszawy. 

Zmiany w składzie Zarządu Polskiej Federacji 
Szpitali
4 grudnia 2014 roku podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia PFSz w Nieporęcie do 

składu Zarządu PFSz została powołana Ewa 
Książek-Bator – dyrektor Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. Skład Zarządu 
PFSZ reprezentuje różne modele szpitali, różnej 
wielkości, z różnych regionów kraju, co jest 
odzwierciedleniem składu szpitali zrzeszonych 
w PFSz oraz ich stosownej reprezentacji w Za-
rządzie PFSz.

Zmiany w składzie Rady Naczelnej Polskiej 
Federacji Szpitali
4 grudnia 2014 roku podczas NWZ w Nieporęcie 
do składu Rady Naczelnej zostali powołani: 
• Iwona Bednarek, dyrektor III Szpitala 

Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi, 
• Jacek Domejko, b. dyrektor Regionalnego 

Szpitala Latawiec w Świdnicy i wiceprezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Akredytowanych,

• Sławomir Nawrocki, prezes, Centrum 
Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa

 
Nowy wiceprzewodniczący Rady Naczelnej 
Polskiej Federacji Szpitali
4 grudnia 2014 roku podczas posiedzenia 
Rady Naczelnej PFSz w Nieporęcie do składu 
prezydium RN został powołany Bogusław 
Budziński, obejmując funkcję Wiceprzewod-
niczącego. Bogusław Budziński jest jednym 
z współzałożycieli PFSz, pierwszym uczestni-
kiem Programu Wymiany Menedżerów Euro-
pejskiej Federacji Szpitali HOPE z ramienia 
PFSz, a od roku 2012 – koordynatorem kra-
jowym HOPE Exchange Program. Prezydium 
Rady Naczelnej PFSz liczyło ówcześnie trzy 
osoby.              ■

W 2015 roku PFSz dalej prężnie dzia-
łała w temacie Programu Wymiany 
Menedżerów Europejskiej Federacji 

Szpitali HOPE. Rok 2015 to też osobiste sukcesy 
prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego, który 
został przewodniczącym Rady Programowej 
„Menedżera Zdrowia” – najbardziej wpływo-
wego czasopisma w dziedzinie zarządzania 
i organizacji ochrony zdrowia w kraju. 
Prezes Fedorowski otrzymał również tytuł Amba-
sadora Kongresów Polskich. Stało się to podczas 
uroczystej Gali organizowanej przez Polską Orga-
nizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce. Tytuł ten przyznawany 
jest osobom, „które w swych międzynarodowych 
środowiskach promują i upowszechniają wiedzę 
o atutach naszego kraju, przyczyniając się do 

decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego 
międzynarodowego wydarzenia”. 
Polska Federacja Szpitali na specjalne zapro-
szenie departamentu handlowego Ambasady 
Izraela w Warszawie zorganizowała szpitalny 
wyjazd studyjny do Izraela połączony z udziałem 
w konferencji MEDinISRAEL 2015 w dniach 
23–26 marca 2015 roku.
W 2015 roku Polska Federacja Szpitali postulo-
wała za wprowadzeniem mechanizmu wzrostu 
wynagrodzeń personelu medycznego oraz we-
dług sprawdzonych wzorców europejskich. Na 
to stanowisko odpowiedział Minister Zdrowia 
W piśmie prosi o pomoc w ustaleniu listy oczeki-
wanych zmian, deklarując „dalsze wsłuchiwanie 
się w głos tych, którzy w systemie ochrony zdro-
wia pracują” oraz wyrażając „nadzieję na dalszą 

owocną współpracę dla dobra naszej Ojczyzny i jej 
obywateli”. Polska Federacja Szpitali uczestniczyła 
w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia na temat 
wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego.
Sukcesem zakończyła się kolejna wizyta studyjna 
dyrektorów szpitali PFSz. Tym razem 12-osobo-
wa delegacja zwiedzała szpitale na Malcie, przy 
okazji odbywających się w tym samym czasie 
spotkań dotyczących programu wymiany me-
nedżerów 2016 HOPE. Hospital Study Tour miał 
miejsce w grudniu 2015 roku. 

Szpital Powiatowy w Starachowicach wstępuje do 
Polskiej Federacji Szpitali – 13 stycznia 2015 roku 
Pierwszym szpitalem, który złożył deklarację 
przystąpienia do PFSz w 2015 roku był Powiato-
wy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 

2015

hospital study tour w danii
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Szefowie szpitali zrzeszonych w Polskiej Fede-
racji Szpitali nagrodzeni podczas Gali Sukces 
Roku Liderzy Medycyny na Zamku Królewskim 
w Warszawie, 14 stycznia 2015 roku
Wśród laureatów najbardziej prestiżowego kon-
kursu w branży medycznej „Sukces Roku 2014” 
znaleźli się:
• Anna Szczerbak, prezes Nafis SA, czło-

nek Rady Naczelnej PFSz, Liaison Officer 
HOPE: Menedżer Roku 2014 w kategorii 
placówki prywatne,

• Piotr Dębicki, prezes Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim, członek PFSz: Wyróżnienie 
w kategorii placówki publiczne – spółki,

• Marek Tombarkiewicz, dyrektor SPZOZ 
w Staszowie, członek PFSz: Wyróżnienie 
w kategorii innowacyjny szpital.

Konferencja Priorytety w Opiece Zdrowotnej 2015
14 stycznia 2015 roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się prestiżowa Konferencja 
Priorytety Cele i Dylematy Systemu Opieki Zdro-
wotnej 2015. W pierwszym panelu dyskusyjnym 
uczestniczył prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski. 

W trakcie tzw. dyskusji oxfordzkiej wypowiedź 
kontra prezesa PFSz uzyskała poparcie 73% 
uczestników głosowania. 

Spotkanie w Sejmie RP
20 stycznia 2015 roku prezes PFSz Jarosław  
J. Fedorowski spotkał się z Wicemarszałkiem Sej-
mu RP Elżbietą Radziszewską. Podczas spotkania 
omówiono bieżące sprawy systemu ochrony 
zdrowia, a szczególnie szpitalnictwa. 

Projekt ustawy o Zdrowiu Publicznym
3 marca 2015 roku członkowie władz PFSz: 
Małgorzata Majer, Jarosław J. Fedorowski oraz 
Zbyszko Przybylski wzięli udział w konferencji 
zorganizowanej przez Pracodawców RP na te-
mat projektu nowej ustawy o zdrowiu publicz-
nym. Ustawa wprowadziła koordynację działań 
na rzecz zdrowia i jego ochrony i przyczyni się 
do zwiększenia nakładów na zdrowie. Wśród 
planowanych efektów wymieniono zatrzyma-
nie wzrostu zapadalności na cukrzycę i otyłość, 

zmniejszenie odsetka palących, zmniejszenie 
odsetka osób nieuprawiających aktywności fi-
zycznej oraz zmniejszenie liczby osób pijących 
szkodliwie alkohol. 

Nowy dyrektor zarządzający Polską Federacją 
Szpitali
6 marca 2015 roku podczas posiedzenia Zarzą-
du PFSz, Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski 
przedstawił kandydaturę Anny Banaszewskiej na 
stanowisko dyrektora zarządzającego PFSz. Kan-
dydatka uzyskała pozytywną opinię w wyniku 
przesłuchania i dyskusji.
 
Kongres Europejskiej Federacji Szpitali w War-
szawie, ponad 200 uczestników
1–2 czerwca 2015 roku w Kongresie Europejskiej 
Federacji Szpitali HOPE AGORA 2015 w Warsza-
wie wzięło udział ponad 200 uczestników z całej 
Europy. Wśród zarejestrowanych znalazło się 130 
uczestników programu wymiany menedżerów 
HOPE, Prezydent i 21 Gubernatorów HOPE, 
45 Koordynatorów krajowych i oficerów łączni-
kowych oraz 4 pracowników centralnego biura 
HOPE na czele z Dyrektorem Zarządzającym 
HOPE. 

Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia podczas Ho-
spital Management 2015 z udziałem Ambasa-
dora Wielkiej Brytanii 
12 czerwca 2015 roku po raz pierwszy odbył się 
Polsko-Brytyjski Szczyt Zdrowia, w którym oso-
bisty udział potwierdził Ambasador UK w Polsce, 
Pan Robin Barnett. Według danych organizatora, 
na konferencję zarejestrowała się rekordowa 
liczba osób.

Zespół Ekspertów Polskiej Federacji Szpitali
8 września 2015 roku prezes Polskiej Federacji 
Szpitali Jarosław J. Fedorowski powołał Zespół 
Ekspertów Systemu Ochrony Zdrowia (ZESOZ)
Do zadań zespołu Ekspertów Systemu Ochrony 
Zdrowia PFSz należało:

hospital study tour w izraelu

zebranie zarządu w marcu 2015 roku

sukces roku w kategorii szpitale 
prywatne. nagrodę odebrała anna 
warczyńska (szczerbak), prezes nafis sa
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• opracowywanie publikacji, raportów i opinii,
• prowadzenie analiz w zakresie wpływu pla-

nowanych zmian w systemie ochrony zdro-
wia na organizację pracy szpitali,

• przygotowywanie projektów stanowisk na 
potrzeby polskiej federacji szpitali, 

• proponowanie uwag zgłaszanych w procesie 
konsultacji społecznych aktów prawnych,

• uczestniczenie w posiedzeniach parlamen-
tarnych zespołów ds. ochrony zdrowia,

• udział w konferencjach sektora ochrony 
zdrowia.

Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia w Białej Pod-
laskiej
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Białej Pod-
laskiej we współpracy z Polską Federacją Szpitali 
zaprosił na Pierwszy Polsko-Białoruski Szczyt 
Zdrowia. Kongres odbył się w dniach 23–24 paź-
dziernika 2015 roku w centrum konferencyjnym 
Szpitala w Białej Podlaskiej. 

Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia
20 października 2015 roku – dwa uniwersytety, 
dwie narodowe federacje szpitali, 27 wykła-
dowców, naukowcy i praktycy, 6 sesji, wysokiej 
jakości program merytoryczny, czyli kolejny 
międzynarodowy kongres pod egidą Polskiej 
Federacji Szpitali. Kongres poprowadzili jego 
pomysłodawcy: prof. Iga Rudawska z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oraz prof. nadzw. Jaro-
sław J. Fedorowski z Polskiej Federacji Szpitali. 

Europejska Konferencja Szpitali
19 listopada 2015 roku prezes PFSz Jarosław J. Fe-
dorowski reprezentował polskie szpitale podczas 
Europejskiej Konferencji Szpitali w Dusseldorfie. 
Konferencja miała miejsce podczas największych 
na świecie targów medycznych „Medica”. Współ-
organizatorem wydarzenia była Europejska Fe-
deracja Szpitali HOPE oraz Niemiecka Federacja 
Szpitali. Tematem wiodącym była organizacja 
opieki szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
współpracy personelu medycznego, menedżerów 
oraz pacjentów.

 
Uznani menedżerowie szpitali dołączają do 
władz Polskiej Federacji Szpitali
10 grudnia 2015 roku do Zarządu PFSz został po-
wołany Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. 
Do Rady Naczelnej został powołany Tadeusz 
Urban, prezes Szpitala Specjalistycznego w Za-
brzu, a także prezes Śląskiego Związku Pracodaw-
ców Zakładów Opieki Zdrowotnej. Prezes Urban 
jest również cenionym menedżerem mającym 
liczne sukcesy w zarządzaniu szpitalem, a dodat-
kowo doświadczenie w organizacjach pracodaw-
ców na szczeblu wojewódzkim.

Dyrektor Szpitala zrzeszonego w Polskiej Fede-
racji Szpitali wiceministrem zdrowia!
18 grudnia 2015 roku dyrektor Marek Tombar-
kiewicz brał aktywny udział w grudniowej Jesien-
nej Konferencji Programowej PFSz w Nieporęcie. 

Dyrektor Tombarkiewicz jest doświadczonym 
menedżerem i tegorocznym laureatem Sukcesu 
w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny w ka-
tegorii Innowacyjny Szpital. 

Hospital Study Tour Malta
5 grudnia 2015 roku. Sukcesem zakończyła się 
kolejna wizyta studyjna dyrektorów szpitali PFSz. 
Tym razem 12-osobowa delegacja zwiedzała 
szpitale na Malcie, przy okazji odbywających 
się w tym samym czasie spotkań dotyczących 
programu wymiany menedżerów 2016 HOPE. 
Polscy menedżerowie zapoznali się z organizacją 
ochrony zdrowia na Malcie podczas spotkania 
z przedstawicielami maltańskiego Ministerstwa 
Zdrowia. Następnie, dzięki uprzejmości maltań-
skich reprezentantów w HOPE, odbyli wizytę 
studyjną w 1100-łóżkowym szpitalu Mater Dei 
oraz nowo wybudowanym centrum Onkologii. 
Szpital Mater Dei zaopatruje populację 420 tys. 
obywateli, zatrudnia 4500 osób, w tym 2000 pie-
lęgniarek i dysponuje budżetem 200 mln EUR. 
Organizacja szpitala jest oparta na wzorcach 
brytyjskich.
Była to już 3 z kolei Hospital Study Tour PFSz 
ogólnodostępna dla menedżerów szpitali zrze-
szonych w PFSz, poprzednie odbyły się w Izraelu 
(2015) oraz Danii (2014). 

Fakty PFSz na koniec 2015 roku
W Unii Europejskiej jako członek HOPE 80% łóżek 
W Polsce 151 szpitali, > 41 000 łóżek, > 90 000 
pracowników i ok. 8,2 mld PLN kontraktu z NFZ   ■

jesienna konferencja programowa polskiej federacji szpitali 2015

hope agora 2015

hope agora 2015 hospital study tour na malcie
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To był bardzo aktywny rok dla PFSz. Przede 
wszystkim Federacja powiększyła się do 
niemal 210 szpitali, reprezentujących ok. 

1/3 zasobów szpitalnictwa w Polsce zarówno 
pod względem liczby łóżek, jak i wielkości za-
trudnienia oraz obrotów finansowych. Bardzo 
ważny był dla PFSz udział w kluczowych kon-
sultacjach społecznych w związku z licznymi 
zmianami legislacyjnymi oraz na forum Zespołu 
Trójstronnego do Spraw Dialogu w Ochronie 
Zdrowia. Federacja wzmocniła swoją aktywność 
na forum Korporacji Zdrowe Zdrowie Praco-
dawców RP, przyczyniając się między innymi do 
sukcesu Kongresu Zdrowia PRP. Przedstawiciele 
PFSz byli widoczni podczas wszystkich ważnych 
konferencji sektora ochrony zdrowia w kraju. 
Zorganizowaliśmy także własne konferencje, 
w tym trzy międzynarodowe, także z udziałem 
organizacji pacjenckich. Braliśmy udział w wi-
zytach studyjnych szpitali w Niemczech oraz 
we Francji. Federacja uczestniczyła też w pro-
gramie wymiany menedżerów Europejskiej Fe-
deracji Szpitali HOPE – wysyłając polskich 
menedżerów na staże do innych krajów UE oraz 
przyjmując menedżerów europejskich w pol-
skich szpitalach. Delegacja PFSz wzięła udział 
w Kongresie 50-lecia HOPE w Rzymie. Polska 
Federacja Szpitali wsparła przyszłych liderów 
systemu, którzy stworzyli unikatową grupę pod 
nazwą Młodzi Menedżerowie Medycyny przy 
PFSz. Sukcesem okazały się zakupy grupowe 
szpitali pod egidą PFSz. Dużą popularnością 
cieszyła się strona internetowa PFSz oraz profil 
na Facebooku. 
Największymi wyzwaniami dla PFSz były 
regulacje zwiększające koszty działalności 
szpitali (na przykład wzrost wynagrodzeń 
minimalnych, wzrost wynagrodzeń pielęgnia-
rek) oraz sprostanie rosnącym oczekiwaniom 
społecznym w stosunku do szpitali przy braku 
poprawy finansowania. Warunki komunikacji 
z kierownictwem MZ oraz centrali NFZ należy 
ocenić pozytywnie. 
 
Wyróżnienie dla Zbyszka Przybylskiego 
Zbyszko Przybylski, członek Zarządu PFSz, 
prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz 
Prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Po-
wiatowych otrzymał wyróżnienie w najbardziej 
prestiżowym konkursie w ochronie zdrowia 
Menedżer Roku 2015 w kategorii placówki pu-
bliczne. Nagroda została wręczona podczas 
uroczystej gali Liderzy Medycyny Sukces Roku 
w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Dariusz Oleński Menedżerem Roku w Konkur-
sie "Sukces Roku Liderzy Medycyny"
Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, 
a od niedawna członek Zarządu PFSz został 
laureatem najbardziej prestiżowego konkursu 
w ochronie zdrowia w kategorii placówki pu-
bliczne, uzyskując tytuł Menedżera Roku 2015. 
Nagroda została wręczona podczas uroczystej 
gali Liderzy Medycyny Sukces Roku w Ochronie 
Zdrowia na Zamku Królewskim w Warszawie, 
13 stycznia 2016 roku. 
Kandydaturę Dariusza Oleńskiego zgłosiła PFSz, 
mając na uwadze jego wybitne osiągnięcia w za-
rządzaniu szpitalem. Naszemu koledze laureato-
wi serdecznie gratulujemy.
 
Wyróżnienie dla Polskiej Federacji Szpitali za 
działalność edukacyjno-szkoleniową
13 stycznia 2016 roku podczas Gali Sukces Roku 
Liderzy Medycyny 2016 na Zamku Królewskim 
w Warszawie, z rąk Ministra Zdrowia Konstan-
tego Radziwiłła dyplom wyróżnienia w konkur-
sie Liderzy Medycyny w kategorii działalność 
edukacyjno-szkoleniowa odebrał prezes PFSz 
Jarosław J. Fedorowski. Kapituła konkursu zło-
żona z laureatów poprzednich 14 edycji doceniła 
działalność PFSz na polu szkoleniowym, między 
innymi organizację Kongresu Europejskiej Fede-
racji Szpitali, programu wymiany menedżerów 
HOPE, Polsko-Niemieckiego Szczytu Zdro-
wia oraz współorganizację Polsko-Brytyjskiego 
Szczytu Zdrowia i Polsko-Białoruskiego Szczytu 
Zdrowia, a także szkoleniowych wyjazdów z cy-
klu Hospital Study Tour do Izraela i na Maltę. 

Udane spotkanie Zarządu Polskiej Federacji 
Szpitali z liderami związków szpitali
21 stycznia 2016 roku Zarząd PFSz spotkał się 
z liderami związków i grup szpitali. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa 

Zdrowia na czele z Wiceministrem Markiem 
Tombarkiewiczem oraz przedstawiciele AOT-
MiT. W spotkaniu Konwentu Liderów Związ-
ków i Grup Szpitali przy PFSz oprócz członków 
Zarządu i Rady Naczelnej PFSz wzięli udział 
delegaci następujących organizacji: Związek 
Pracodawców Ochrony Zdrowia MSW, Unia 
Szpitali Klinicznych, Wielkopolski Związek 
Szpitali Powiatowych, Związek Pracodawców 
Szpitali Warmii i Mazur, Dolnośląskie Kon-
sorcjum Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Mazowiec-
kie Porozumienie Szpitali Powiatowych, Unia 
Szpitali Specjalistycznych, Grupa Nowy Szpital, 
Grupa Scanmed.
W trakcie spotkania omówiono propozycje 
zmian w ustawodawstwie, warunki kontrak-
towania świadczeń zdrowotnych na 2017 rok 
oraz kwestie partnerstwa Federacji w procesie 
taryfikacji.
 
Spotkanie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali 
z przedstawicielem Porozumienia Rezydentów
23 marca 2016 roku gościem na zebraniu Za-
rządu PFSz był członek Zarządu Porozumienia 
Rezydentów Filip Płużański. Omówiono aktu-
alne problemy środowiska rezydentów oraz dy-
rektorów szpitali. Zarząd PFSz przychyla się do 
wielu postulatów zgłaszanych przez rezyden-
tów, między innymi kwestii organizacji szkole-
nia, wynagrodzenia kierowników specjalizacji, 
poprawy jakości egzaminów specjalistycznych, 
poprawy wynagrodzenia, możliwości zmiany 
specjalizacji w jej pierwszych latach, a także 
rozpoczęcia dyskusji o równoważnym czasie 
pracy. Uczestnicy spotkania planują zorgani-
zowanie konferencji, na którym poruszona 
będzie powyższa tematyka, a miejscem będzie 
Szpital Bielański w Warszawie, którego dyrektor 
Dorota Gałczyńska-Zych była uczestnikiem 
spotkania w siedzibie PFSz. 

2016
sukces roku 2016
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Powstało Polskie Towarzystwo Koordynowanej 
Ochrony Zdrowia – PTKOZ
21 kwietnia 2016 roku w Warszawie podczas konfe-
rencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 
zostało założone nowe towarzystwo naukowe, które-
go celem jest wypracowanie standardów w obszarze 
koordynowanej ochrony zdrowia. Wśród założycieli 
znaleźli się naukowcy, praktycy oraz organizatorzy 
systemu, w tym między innymi Wiceminister Zdro-
wia, Prezes NFZ, Dyrektor Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego, Dyrektor Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Wiceprze-
wodniczący Rady NFZ oraz Prezes Polskiej Fede-
racji Szpitali. Założyciele Towarzystwa są związani 
miedzy innymi z następującymi uczelniami: Uni-
wersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szcze-
cińskim, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem 
Medycznym w Łodzi, Uczelnią Łazarskiego w War-
szawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krako-
wie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocła-
wiu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane 
władze Stowarzyszenia na czele z przewodniczącą 
Rady Naczelnej, prof. Igą Rudawską oraz prezesem 
Zarządu prof. Jarosławem J. Fedorowskim. Zarząd 
tworzą także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz 
mec. Anna Szczerbak. Do Rady Naczelnej zostali 
wybrani dr Beata Buchelt, prof. Marcin Czech oraz 
dr Andrzej Chełchowski.
 

Szpitalna wizyta studyjna Polskiej Federacji 
Szpitali we Francji
7 maja 2016 roku ośmioosobowa delegacja PFSz 
odbyła wizytę studyjną we Francji. Polscy me-
nedżerowie szpitali zapoznali się z organizacją 
francuskiego systemu ochrony zdrowia oraz 
bardziej szczegółowo z organizacją pracy szpi-
tala regionalnego w Niort. Szpital ten, będący 
szpitalem publicznym, obsługujący ok. 200 tys. 
mieszkańców dysponuje rocznym budżetem 227,5 
miliona EUR, z czego 66% przeznacza na wyna-
grodzenia. Szpital zatrudnia 2412 osób, w tym 
312 lekarzy. Dyrektor naczelny jest powoływany 
w trybie ogólnokrajowego konkursu na 5-letni 
kontrakt. Szpital posiada 1290 łóżek, a jednost-
kami organizacyjnymi szpitala są wielodyscypli-
narne obszary (po francusku Pole) zajmujące się 
leczeniem chorób według układów narządów. Na 
przykład ortopedia należy do Pole de l'appareil 

locomotour wraz z reumatologią oraz fizjoterapią 
i rehabilitacją. Szpital realizuje inwestycje przede 
wszystkim z dodatkowych dotacji pochodzących 
od władz regionu. 
Wyjazd studyjny odbył się dzięki współpracy 
miasta Biała Podlaska i Szpitala Wojewódzkiego 
w Białej Podlaskiej z miastem Niort.
 
Inauguracja Programu Wymiany Menedżerów 
HOPE 2016 w Polsce
9 maja 2016 roku do Polski przyjechało sześcioro 
menedżerów z krajów UE w celu odbycia stażu 
w ramach Programu Wymiany Menedżerów Eu-
ropejskiej Federacji Szpitali HOPE. Pierwszy dzień 
poświęcili na zapoznanie się z polskim systemem 
ochrony zdrowia, pod przewodnictwem Krajowe-
go Koordynatora Programu w Polsce, Bogusława 
Budzińskiego. Do Polski przyjechali tym razem 
goście z Niemiec, Hiszpanii, Danii oraz Wielkiej 
Brytanii. Wśród uczestników programu znaleźli 
się: profesor medycyny, dyrektor administracyjny 
szpitala, menedżer pielęgniarstwa, prawnik orga-
nizacji ochrony zdrowia, menedżer opieki psychia-
trycznej oraz menedżer organizacji koordynowanej 
ochrony zdrowia. Wieczorem uczestnicy udali się 
do Gdańska, Olsztyna i Łodzi, gdzie w szpitalach 
członkowskich PFSz odbędą czterotygodniowe 

staże. Szpitalami przyjmującymi są: Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Podmiot 
Leczniczy Copernicus w Gdańsku oraz Szpital 
Wojewódzki im. Kopernika w Łodzi.
Szczegóły dotyczące HOPE Exchange Program 
znajdują się w zakładce „Program HOPE Exchange”. 
 
Polska Federacja Szpitali na posiedzeniu Zespo-
łu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
13 czerwca 2016 roku prezes PFSz Jarosław  
J. Fedorowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu 
Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Głównym te-
matem była właśnie przegłosowana przez Sejm no-
welizacja ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie 
z przyjętymi zasadami, komunikat z posiedzenia 
będzie dostępny na stronie departamentu dialogu 
MZ. Polska Federacja Szpitali reprezentuje głos 
środowiska szpitali ze strony pracodawców. 
 
Prezes Polskiej Federacji Szpitali prowadził dru-
gi dzień obrad Kongresu HOPE AGORA 2016
8 czerwca 2016 roku prezes PFSz i gubernator 
HOPE Jarosław J. Fedorowski prowadził drugi 
dzień obrad Kongresu Europejskiej Federacji 
Szpitali HOPE AGORA w Rzymie. Tematem 
tegorocznego Kongresu była „Innowacyjność 
w szpitalach i ochronie zdrowia: droga do przodu”. 

jesienna konferencja programowa polskiej federacji szpitali 2015

założyciele ptkoz

uczestnicy hope exchange w polsce
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Podczas Kongresu obchodzono także 50-lecia 
HOPE. Podczas drugiego dnia uczestnicy progra-
mu wymiany menedżerów podzielili się swoimi 
obserwacjami wyniesionymi z 4-tygodniowych 
staży odbytych w różnych krajach europejskich. 
Polska delegacja liczyła 8 osób, a w Polsce staż 
odbyło 6 menedżerów europejskich. 
 
Koordynowana Ochrona Zdrowia na Hospital 
and Healthcare Management 2016
16 czerwca 2016 roku podczas pierwszego dnia  
X Jubileuszowej Konferencji Hospital and He-
althcare Management w Warszawie, tematem 
głównym była koordynowana ochrona zdrowia. 
Ponad 200 uczestników tegorocznej konferencji 
pod egidą PFSz, miało okazję zapoznać się zarów-
no z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami 
KOZ, wysłuchać decydentów w osobach Wice-
ministra Zdrowia Marka Tombarkiewicza oraz 
prezesa PFSz Andrzeja Jacyny, a także zapoznać 
się z doświadczeniami międzynarodowymi. Sesję 
zakończyło wystąpienie przedstawicielki Minister-
stwa Rozwoju Marzeny Rzępołuch nt. projektów 
inwestycyjnych oraz z zaproszeniem PFSz do 
współpracy. Konferencji przewodniczył prezes 
PFSz Jarosław J. Fedorowski.

Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia – sukces 
Polskiej Federacji Szpitali
17 czerwca 2016 roku – sukcesem zakończył się 
Pierwszy Polsko-Amerykański Szczyt Zdrowia 
organizowany z inicjatywy PFSz podczas drugiego 
dnia X Międzynarodowej Konferencji HHM2016 
w Warszawie. O możliwościach współpracy 
w ochronie zdrowia wypowiedzieli się ze strony 
amerykańskiej m.in. Ambasador USA w Polsce 
Hon. Paul W. Jones, prezes American Chamber 
of Commerce Tony Housch, b. gubernator stanu 
Wisconsin Scott McCallum, dyrektor z National 
Cancer Institute Mark Parascandola, prof. Virginia 
Commonwealth University Michael Czekajlo, pre-
zes Hospital Experts Thomas Bojko, prezes Syner-
gy Home Care Peter Tourian. Przewodniczącymi 
szczytu byli dyrektor zarządzający Activity for 
Innovation and Economic Growth George Handy 
oraz prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski. Podczas 
obrad zaprezentowany został raport PFSz dotyczą-
cy swobody działalności gospodarczej w odniesie-
niu do zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia.
 
Ważny warszawski szpital członkiem Polskiej 
Federacji Szpitali
17 czerwca 2016 roku kolejny ważny szpital 
przyłączył się do PFSz, dostrzegając potrzebę 
wspólnych działań szpitali w obliczu zmian le-
gislacyjnych, organizacyjnych oraz problemów 
kadrowych i finansowych polskich szpitali. Za-
rząd PFSz pozytywnie zaopiniował kandydaturę 
Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Warszawie, przyjmując ten duży, dobrze za-
rządzany szpital w poczet członków PFSz. Liczba 
szpitali członkowskich PFSz przekracza obecnie 
200, a wielkość reprezentowanych zasobów szpi-
talnych wynosi ok. 1/3 w skali kraju.
Zapraszamy dyrektorów szpitali, które do tej pory 
nie należą do Polskiej Federacji Szpitali do przyłą-
czenia się i wspólnego działania na rzecz poprawy 
sytuacji polskiego szpitalnictwa.
 
Polska Federacja Szpitali na Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy
7 września 2016 roku prezes PFSz Jarosław  
J. Fedorowski aktywnie uczestniczył w sesjach 
Forum Zdrowia podczas tegorocznego Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. Prezes PFSz, zada-
jąc pytanie podczas panelu nt. koordynowanej 
ochrony zdrowia, zwrócił uwagę na konieczność 
rozwoju świadomości interesariuszy systemu 
w tym obszarze, na rolę szpitali jako centrów 
przyszłych organizacji koordynowanej ochrony 
zdrowia oraz na konieczność poprawy finanso-
wania w obliczu wzrastających wymagań wobec 
szpitali. Prezes PFSz był panelistą sesji dotyczącej 
kadr medycznych i postulował poprawę efektyw-
ności wykorzystania czasu personelu medycznego 
poprzez zmianę organizacji pracy szpitali oraz 
wprowadzenie zawodów pomocniczych parame-
dycznych – techników, asystentów, pomocników 
oraz koordynatorów. Na Forum obecni byli także 
dyrektorzy kilku szpitali zrzeszonych w PFSz oraz 
członkowie Rady Naczelnej. 
 
Spotkanie z Ministrem Zdrowia
08 września 2016 roku prezes PFSz Jarosław  
J. Fedorowski uczestniczył na zaproszenie Mini-
stra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w specjal-
nym spotkaniu na zakończenie forum zdrowia 
podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego 
w Krynicy. Minister przedstawił nowe zasady 
finansowania oraz organizacji szpitalnictwa, 
w tym szczególnie omówił kwestię budżetowania, 
sieci szpitali wraz z poziomami referencyjności 
oraz rodzajów szpitali, a także współpracy z AOS 
i POZ. Na pytanie prezesa PFSz dotyczące organi-
zowania szpitalnych oddziałów wieloprofilowych 
jako najbardziej efektywnych, a przy tym reko-
mendowanych przez mapy potrzeb zdrowotnych, 
Minister Zdrowia udzielił odpowiedzi „Takie od-
działy to jedno z moich marzeń”. Polska Federacja 
Szpitali od dłuższego czasu postulowała danie 
dyrektorom szpitali możliwości reorganizacji 
pracy szpitali m.in. poprzez tworzenie oddziałów 
wieloprofilowych. Została zaproszona do udziału 
w procesie uszczegółowienia nowego modelu 
szpitalnictwa. W spotkaniu uczestniczyli także 
dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz, Krystyna 
Walendowicz (Wojewódzki Szpital Rehabilita-
cyjny w Zakopanem), Wiesław Chudzik (Szpital 
CSK WAM w Łodzi) oraz Dorota Gałczyńska-
-Zych (Szpital Bielański w Warszawie).

hope agora 2016

50-lecie hope, rzym 2016

polsko-amerykański szczyt zdrowia
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Polska Federacja Szpitali pisze do Ministra Zdro-
wia w sprawie oddziałów wieloprofilowych
19 września 2016 roku w nawiązaniu do spotkania 
Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji 
szpitalnych oraz dyrektorami szpitali podczas Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się 
8 września 2016 roku, PFSz zwraca się z pismem 
dotyczącym szpitalnych oddziałów wieloprofilo-
wych. W niedawno ogłoszonych „Mapach Potrzeb 
Zdrowotnych”, znalazła się rekomendacja udzie-
lania świadczeń w ramach szpitalnych oddziałów 
wieloprofilowych. Doświadczenia międzynaro-
dowe, szczególnie najlepszego w Europie systemu 
ochrony zdrowia, czyli Holandii, wskazują, że nawet 
80% infrastruktury szpitalnej może być wykorzy-
stywana w sposób multidyscyplinarny. Oddziały 
wieloprofilowe umożliwiają lepsze wykorzystanie 
infrastruktury szpitalnej oraz zasobów ludzkich. 
Polska Federacja Szpitali zwraca się do Ministra 
Zdrowia z postulatem umożliwienia rejestrowa-
nia szpitalnych oddziałów wieloprofilowych oraz 
uwzględnienia tego typu oddziałów w przepisach 
dotyczących wymagań technicznych, sanitarnych, 
kadrowych, a także kontraktowania usług przez 
NFZ. Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym piśmie 
do prezesa PFSz popiera postulat PFSz tworzenia 
szpitalnych oddziałów wieloprofilowych..
 
Polska Federacja Szpitali o manifestacji przed-
stawicieli zawodów medycznych, oczekiwaniach 
płacowych i nakładach na zdrowie
24 września 2016 roku Zarząd PFSz na posie-
dzeniu w Zabrzu w trakcie Śląskich Targów Me-
dycznych omówił aktualną kumulację protestów 
przedstawicieli zawodów medycznych koncen-
trujących się w dużej mierze na żądaniu podnie-
sieniu płac w kontekście bardziej ogólnego postu-
latu zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia 
zgłaszanego teraz już głośno przez wszystkie 
środowiska związane z ochroną zdrowia. Człon-
kowie Zarządu PFSz zwrócili uwagę na bardzo 
skromne środki finansowe będące w dyspozycji 
dyrektorów szpitali w stosunku do oczekiwań 
społeczeństwa w tym szczególnie oczekiwań pra-
cowników medycznych. Polska Federacja Szpitali 
od dłuższego czasu zwraca uwagę na konieczność 
poprawy finansowania oraz organizacji pracy 
polskich szpitali, podając uwarunkowania krajo-
we i porównania międzynarodowe. 
Członkowie Zarządu PFSz wraz z przedstawi-
cielami Rady Naczelnej obecnymi na posiedze-
niu w Zabrzu wyrazili opinię, że dla sprawnego 
funkcjonowania polskich szpitali, postulaty śro-
dowiska pracodawców, a dotyczące konieczności 
zwiększenia nakładów publicznych na ochronę 
zdrowia, jednakże z zachowaniem zasady racjo-
nalnego gospodarowania dodatkowymi środkami 
przez fachowców w dziedzinie zarządzania i or-
ganizacji, którymi są menedżerowie szpitali oraz 
menedżerowie innych podmiotów leczniczych – 
powinny być bezapelacyjnie uwzględnione. 

W obecnej sytuacji, wspólne działania wszystkich 
polskich szpitali w ramach najbardziej reprezen-
tatywnej i największej organizacji szpitali w kraju 
organizacji „ponad podziałami” jaką jest PFSz, 
stają się oczywistą koniecznością. Polska Fede-
racja Szpitali zrzesza obecnie ponad 200 szpitali 
o bardzo różnym modelu własnościowym, loka-
lizacji oraz wielkości. Zapraszamy niezdecydowa-
nych do tej pory dyrektorów do jak najszybszego 
składania deklaracji przystąpienia kierowanego 
przez siebie szpitala do PFSz.
 
Kampania Dyrektorzy Szpitali o Sieci Szpitali 
(nic o nas bez nas)
Polska Federacja Szpitali wraz z redakcją „Me-
nedżera Zdrowia” rozpoczyna kampanię „Dy-
rektorzy o sieci”, w której przez co najmniej dwa 
tygodnie, codziennie na te same pytania odpo-
wie dyrektor szpitala. Wybraliśmy najróżniejsze 
szpitale zrzeszone w PFSz – będą i małe i duże, 
publiczne, publiczno-prywatne i prywatne, aka-
demickie, jednodniowe, grupy szpitali itd. A na 
sam koniec przygotujemy podsumowanie, w mię-
dzyczasie oczekując dotrzymania słowa danego 
przez wiceministra Gryzę dotyczącego zaprosze-
nia na bezpośrednie konsultacje do siebie, jako 
koordynatora projektu."
 
II Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia
20-21 października 2016 roku odbył się II Polsko-
-Białoruski Szczyt Zdrowia z udziałem dwóch 
ministrów zdro wia: Polski – Konstantego Radzi-
wiłła oraz Bia łorusi – Wasilija Żerko. Pomysło-
dawcami tego wydarzenia są Prezes PFSz Jarosław 
J. Fedorowski oraz Dyrektor Szpitala Wojewódz-
kiego w Białej Podlaskiej i członek Zarządu PFSz 
Dariusz Oleński. Organizatorem konferencji jest 
Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej, a part-
nerem Szpital Obwodowy w Brześciu. Szczyt 
odbywa się już po raz drugi pod patronatem 
Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pol-
skiej Federacji Szpitali.

Udany Niemiecko-Polski Szczyt Zdrowia
18 listopada 2016 roku już po raz drugi odbyła się 
konferencja naukowa dotycząca aktualnych proble-
mów ochrony zdrowia w Polsce i Niemczech. Do 
trwającej wiele lat współpracy pomiędzy Uniwersyte-
tem w Greifswald oraz Uniwersytetem Szczecińskim 
dołączyli przedstawiciele Polskiej oraz Niemieckiej 
Federacji Szpitali. tegoroczna konferencja była po-
łączona z wizytą studyjną w szpitalach niemieckich.
Polska Federacja Szpitali skierowała pismo do 
Ministra Zdrowia w ramach konsultacji społecz-
nych projektu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
Postuluje opracowanie projektu krajowej sieci 
szpitali finansowanych ze środków publicznych 
przez kluczowych uczestników systemu.
 
Największy polski szpital wstępuje do Polskiej 
Federacji Szpitali
21 listopada 2016 roku SPZOZ Szpital Uniwersy-
tecki w Krakowie złożył deklarację członkowską 
do zarządu PFSz. Szpital Uniwersytecki w Krako-
wie jest największym polskim szpitalem według 
listy Pulsu Medycyny 2015. Jego przychody się-
gają 644 mln PLN, zatrudnienie przekracza 4200, 
a liczba łóżek wynosi 1570. Do PFSz należy już 
drugi największy szpital uniwersyteckie w Polsce, 
czyli UCK Gdańsk, a łączne przychody szpitali 
członkowskich znacznie przekraczają 10 mld PLN.

 
Członkowie Polskiej Federacji Szpitali na po-
dium Rankingu Szpitali Redakcji Rzeczpospolitej
Wśród szpitali, które zgłosiły udział w Ran-
kingu Szpitali Rzeczpospolitej, w ścisłej czo-
łówce znalazły się szpitale zrzeszone w PFSz. 
Pierwsza nagroda w kategorii szpitali mono-
specjalistycznych – niezabiegowych została 
przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Re-
habilitacyjnemu w Zakopanem zarządzane-
mu przez dyrektor Krystynę Walendowicz, 
członka Rady Naczelnej PFSz, a trzecie miejsce 
uzyskał Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Olsztynie, kierowany przez dyrek-
tor Irenę Petrynę, wiceprzewodniczącą Rady 
Naczelnej PFSz. Drugie miejsce w kategorii 
szpitali wielospecjalistycznych zdobył Szpital 
Latawiec w Świdnicy zarządzany przez dyrek-
tora Grzegorza Kloca, a trzecie miejsce Szpital 
Wojewódzki w Zamościu kierowany przez 
dyrektora Andrzeja Mielcarka.

polsko-niemiecki szczyt zdrowia 
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Jesienna Konferencja Programowa 2016 
Trzy sesje, Walne Zgromadzenie, delegacja 
Ministerstwa Zdrowia i NFZ, Prezes Federacji 
Pacjentów Polskich, Przewodniczący Zespołu 
Trójstronnego ds Dialogu w Ochronie Zdrowia, 
Zastępca Rzecznika Praw Pacjentów, członko-
wie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz, dyrektorzy 
szpitali zrzeszonych w PFSz, liderzy regionalnych 
i sektorowych związków szpitali należących do 
PFSz, członkowie wspierający PFSz, kierownictwo 
Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy 
PFSz oraz przedstawiciele mediów – aktywnie 
uczestniczyli w tegorocznej JKP w Nieporęcie. Był 

czas na prezentacje, dyskusje oraz rozmowy kulu-
arowe. Jednym z głównych wspólnych wniosków 
popieranych także przez środowisko pacjentów 
był postulat poprawy funkcjonowania i wzrostu 
finansowania NFZ zamiast jego likwidacji.
 
Młodzi Menedżerowie Medycyny 
Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny 
(MMM) został powołany 25 maja 2016 roku 
z inicjatywy prezesa PFSz, prof. Jarosława J. 
Fedorowskiego, oraz Ligii Kornowskiej, dyrektor 
zarządzającej PFSz. Projekt ten jest odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie na kompetentną 

kadrę zarządzającą w medycynie. Pod opieką 
Federacji zrzesza najwybitniejszych studentów 
oraz najmłodszych absolwentów kierunków 
medycznych, nauk o zdrowiu, prawniczych, 
ekonomicznych i informatycznych, którzy ak-
tywnie działają w sektorze ochrony zdrowia. 
Przygotowywanie młodych adeptów polega na 
spotkaniach z obecnymi liderami, praktykach 
w szpitalach, zapoznawaniu się z mechanizmem 
pracy podmiotów leczniczych, a także na roz-
mowach z przedstawicielami resortu ochrony 
zdrowia oraz innych instytucji państwowych. 
Zespół MMM uczestniczy w tworzeniu inno-
wacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, opi-
niuje aktualne wydarzenia i współpracuje z in-
teresariuszami systemu. – Naszym nadrzędnym 
celem jest poprawa jakości i komfortu leczenia 
w wymiarze makro. Mamy zamiar osiągnąć to, 
wprawiając polską medycynę w ewolucję – zapo-
czątkować działanie interdyscyplinarne, polega-
jące na integracji nie tylko międzywydziałowej, 
ale i międzypokoleniowej. Dzisiejszy, nowoczesny 
świat jest dla młodych ludzi środowiskiem natu-
ralnym i wiemy dobrze, jak się w nim poruszać. 
Nie czekamy na ukończenie studiów, zdobycie 
pracy, czy osiągnięcie odpowiedniego wieku żeby 
zacząć działać. Mamy wiele do zaoferowania już 
teraz. Jesteśmy przyszłością ochrony zdrowia – 
komentuje przewodnicząca Zespołu Ligia Kor-
nowska. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że młodzi 
menedżerowie właśnie w PFSz znajdują swojego 
opiekuna ale i partnera. Nasz system ochrony 
zdrowia potrzebuje nowoczesnego, świeżego spoj-
rzenia, a polskie szpitale młodych lekarzy oraz 
menedżerów zdrowia, którzy będą dobrze przy-
gotowani do poruszania się w skomplikowanym 
systemie i staną się motorem postępu. Pozytywna 
energia, która epatuje z liderów zespołu MMM 
napawa wielkim optymizmem – dopowiada 
prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.         ■

Rok 2017 rozpoczął się od sukcesu Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu, należącego do PFSz, 
który został laureatem pierwszej nagrody 

w konkursie Sukces Roku – Liderzy Medycy-
ny w kategorii Innowacyjny Szpital. Nagrodę 
z rak Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła 
odebrał Prezes zabrzanskiego szpitala, Mariusz 
Wojtowicz – członek Zarządu PFSz.
W marcu 2017 roku wystartował „Monitor zmian 
w ochronie zdrowia”, który był autorskim projek-
tem Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny 
przy PFSz, stanowiący kompleksowe opracowanie 
najważniejszych zmian aktualnie toczących się 
w sektorze ochrony zdrowia.

Polska Federacja Szpitali stworzyła wojewódzkie 
grupy przedstawicieli szpitali, których liderzy 
spotkali się z dyrektorami regionalnych oddzia-
łów Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kwietniu 2017 roku przyznano również na-
grody liderów ochrony zdrowia OSOZ dla dy-
rektorów szpitali PFSz: 
• I Nagroda dla Mariusza Wójtowicza, 

Członka Zarządu PFSz, prezesa Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu,

• II Nagroda dla Barbary Bulanowskiej, 
członka PFSz, dyrektor Szpitala Uniwersy-
teckiego w Krakowie. 

2017
sukces roku 2017

jesienna konferencja programowa pfsz

młodzi menedżerowie medycyny
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Ligia Kornowska Dyrektorem Zarządzającym 
Polskiej Federacji Szpitali
Podczas posiedzenia Zarządu PFSz 3 marca 2017 
roku stanowisko dyrektora zarzadzającego PFSz 
objęła Ligia Kornowska. Dyrektor jest przewod-
niczącą Zespołu Młodych Menedżerów przy 
PFSz, była m.in. wiceprezydentem IFMSA oraz 
koordynatorem Jesiennej Konferencji Programo-
wej PFSz w Nieporęcie 2016. 
 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych
Przedstawiciele PFSz aktywnie uczestniczyli 
w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Kato-
wicach, 9–10 marca 2017 roku. Prezes PFSz 
Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w sesji nt. 
zarządzania ryzykiem prawnym w ochronie 
zdrowia podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowot-
nych w Katowicach. Prezes PFSz zwrócił uwagę 
na koszty związane z implementacja systemów 
zarządzania ryzykiem oraz koszty jakości. Pod-
kreślił profesjonalizm menedżerów szpitali i ich 
trudna sytuacje w obliczu ciągłego wzrostu ocze-
kiwań wobec polskich szpitali, także w obszarze 
zarządzania ryzykiem/compliance.

Rada ds. Kompetencji z udziałem PFSz
6 kwietnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne 
posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – 
Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.
W posiedzeniu wzięli udział prezes PFSz Ja-
rosław J. Fedorowski, członek Zarządu PFSz 
Zbyszko Przybylski oraz wiceprzewodniczący 
zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy 
PFSz Mateusz Jankowski. Miejscem posiedzenia 
było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w Warszawie.
Prezes PFSz został wybrany do Prezydium Rady.

Członek Zarządu Federacji liderem Projektu 
Wojewódzkiego
21 kwietnia 2017 roku Dariusz Oleński, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej i członek Zarządu Polskiej Federacji 

Szpitali, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym 
projektu wojewódzkiego, którego bialski szpital 
jest liderem. W Departamencie Zarządzania Re-
gionalnym Programem Operacyjnym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie odbyło się spotkanie o charakterze ne-
gocjacyjno-uzgodnieniowym, którego celem była 
między innymi analiza opinii dotyczącej zgodności 
projektu z mapami potrzeb zdrowotnych.
 

V Regionalna Konferencja PFSz w Zamościu
18 maja 2017 roku sukcesem zakończyła się V 
Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpi-
tali – Zamość 2017. Konferencja adresowana była 
do dyrektorów wszystkich szpitali województwa 
lubelskiego oraz władz samorządowych, a po-
święcona była ochronie zdrowia województwa 
lubelskiego w świetle zapowiadanych zmian 
ustawodawczych.
 

Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia na Hospi-
tal & Healthcare Management
Krytyczne obszary szpitala oraz systemu ochrony 
zdrowia – to temat przewodni jedenastej edycji 
konferencji Hospital & Healthcare Management. 
Spotkanie na trwałe wpisało się w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń rynku medycznego 
w Polsce. 
– Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia, NFZ, prawnikami, menedżerami prak-
tykami, naukowcami oraz ekspertami podzielimy 
się wiedzą na temat wyzwań w tak ważnych 
obszarach, jak ratownictwo medyczne, medycyna 
ratunkowa, intensywna terapia oraz medycyna 
zabiegowa. Będziemy omawiać wyzwania do-
tyczące kapitału ludzkiego, infrastruktury oraz 
logistyki – zachęca do udziału w wydarzeniu 
prof. Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący 
Rady Programowej konferencji, prezes Polskiej 
Federacji Szpitali.

XI Międzynarodowa Konferencja Hospital and 
Healthcare Management

 
Sesja polska podczas kongresu World of Health 
Care w Hadze, 28 września 2017 roku
Szef delegacji polskiej, prezes PFSz Jarosław J. 
Fedorowski, przedstawił kilkunastoosobową 
delegację, a następnie wygłosił wykład. Sesja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, sala była 
wypełniona po brzegi przez uczestników kon-
gresu z całego świata. Prezes PFSz zaprezentował 
osiągnięcia polskiej gospodarki i medycyny, 
przedstawił aktualne reformy ochrony zdrowia 
oraz działalność PFSz. Po sesji delegacja polska 
odpowiadała na pytania, a następnie odwiedziła 
stoiska kongresowe w towarzystwie gospodarzy 
z holenderskiej organizacji z Task Force Health 
Care.

Jesienna Konferencja Programowa Polskiej 
Federacji Szpitali
Jesienna Konferencja Programowa PFSz w Nie-
poręcie, 7 grudnia 2017 roku była bardzo udana. 
Wśród gości znaleźli się Konstanty Radziwiłł, 

młodzi menedżerowie medycyny na 
hospital healthcare management

hospital study tour w holandii

powołanie ligii kornowskiej  
na dyrektor zarządzającą pfsz

dariusz oleński

regionalna konferencja pfsz  
w zamościu
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spotkanie uczestników projektu 
smoke free hospitals 

sukces roku 2017

minister zdrowia; Andrzej Jacyna, prezes NFZ; 
Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ. Podczas 
obrad od wczesnych godzin popołudniowych do 
wieczora odbyło się kilkanaście prezentacji oraz 
dwie dyskusje z udziałem VIP-ów. Dyrektorzy 
szpitali zrzeszonych w PFSz mieli możliwość 
zadawania pytań, a także proponowali rozwią-
zania. W Konferencji wzięło udział ponad 80 
osób, w większości menedżerów szpitali. Dużym 
powodzeniem cieszyły się wykłady partnerów 
Konferencji. Wśród uczestników byli także lide-
rzy ważnych organizacji pozarządowych: Beata 
Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Per-
sonalizowanej oraz Iwona Mazur, prezes Zarządu 
Głównego STOMOZ. Obecni byli członkowie 
wspierający PFSz, w tym także nowo przyjęci. 
Uczestnicy Konferencji gratulowali Irenie Kierz-
kowskiej, członkini Zarządu PFSz i dyrektor Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsz-
tynie z okazji dopiero co ogłoszonej informacji 
o uzyskaniu lauru Menedżera Roku w kategorii 
placówki prywatne w konkursie Sukces Roku – 
Liderzy Medycyny.            ■

uczestnicy hope exchange z polski 
w dublinie

jesienna konferencja programowa

uczestnicy hope exchange w polsce, 2017

posiedzenia rady gubernatorów european hospital and healthcare 
federation hope w dusseldorfie

Prestiżowy grant naukowy dla Polskiej Federacji 
Szpitali
Polska Federacja Szpitali uzyskała prestiżowy grant 
sponsorowany przez amerykański National Cancer 
Institute na realizację projektu badawczego. Projekt 
badawczy pod tytułem „Smoke Free Hospitals in 
Poland” będzie realizowany w bieżącym roku.
 

Liderzy z Polskiej Federacji Szpitali!
Laur Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 
w konkursie Liderzy Medycyny Sukces Roku 
2017 w kategorii placówki publiczne zdobyła 
Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, członek 
Zarządu PFSz.

2018
Wśród wyróżnionych znalazła się Grażyna Kucze-
ra, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu-
-Zdroju, członek PFSz.
Laur Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 
w konkursie „Liderzy Medycyny – Sukces Roku 
2017” w kategorii placówki prywatne zdobyła 
Beata Drzazga, prezes Beta Med SA, członek PFSz.
Wśród wyróżnionych znalazł się Jarosław Wie-
czorek, dyrektor Prywatnego Szpitala Położni-
czo-Ginekologicznego Lubinowa w Katowicach, 
członek PFSz.

Polska Federacja Szpitali u Rzecznika Praw Pa-
cjenta
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartło-
miejem Ł. Chmielowcem odbyło się 21 lutego 2018 
roku. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski przedsta-
wił aktualne wyzwania stojące przed dyrektorami 
szpitali w obliczu stale rosnących oczekiwań spo-



MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI | SZPITAL | NR 16WWW.PFSZ.ORG28

wydanie spec jalne

łecznych. Rzecznik Praw Pacjenta zadeklarował 
współpracę z Polską Federacją Szpitali w obszarze 
edukacji menedżerów szpitali, w tym szczególnie 
pełnomocników ds. praw pacjenta, a także mło-
dych menedżerów. Prezes PFSz zwrócił uwagę 
także na kwestie patient compliance oraz propo-
zycje rozwoju koordynowanej ochrony zdrowia.
 

Kenijsko-Polski Szczyt eZdrowia w Nairobi za-
kończył się dużym sukcesem. Odbyła się także 
wizyta studyjna w kenijskich szpitalach.
W tym unikatowym wydarzeniu brało udział po-
nad 120 osób, w tym przedstawiciele kenijskiego 
Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu 
Szpitalnego, Kenijskiej Federacji Ochrony Zdro-
wia, samorządów, lekarzy oraz przedsiębiorców. 
Szczyt współorganizowała PFSz, a inicjatorem 
był zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy 
PFSz.
Podczas Szczytu promowalismy polskie firmy sek-
tora ochrony zdrowia, polskie doświadczenia oraz 
nasze know-how w ochronie zdrowia. Polska de-
legacja składała się z przedstawicieli PAIH, CSIOZ, 
PFSz, szpitali świadczących usługi turystyki me-
dycznej, firm IT, prawników, firm budowlanych 
oraz producentów sprzętu medycznego. Polska 
oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem, co 
zaowocowało konkretnymi rozmowami bizneso-
wymi. W przyszłym roku zorganizujemy Polsko-
-Kenijski Szczyt Zdrowia w naszym kraju.

 Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpi-
tali w Arłamowie
12 kwietnia odbyła się kolejna konferencja Polskiej 
Federacji Szpitali współorganizowana z Supra Bro-
kers, tym razem pod nazwą „Regionalna Konferencja 
Szkoleniowa PFSz” w hotelu w Arłamowie. Oprócz 
urokliwego miejsca w jakim gościliśmy, Dyrekto-
rzy Szpitali z całej Polski mieli okazję dokładnego 
zapoznania się z kwestią cyberryzyka w kontekście 
RODO, projektowanej ustawy o jawności życia pu-
blicznego i polityce antykorupcyjnej, którą przedsta-
wił Pan Piotr Warczyński. Ekspert Wolters Kluwer 
Piotr Welenc przedstawił temat strategicznego za-
rządzania szpitalem, a Wojciech Górnik (CSIOZ) 
o projekcie e-zdrowie i wprowadzanej e-recepcie.
Prezes Anna Szczerbak przedstawiła nowy projekt 
kształcenia managerów „koordynowanej opieki 
zdrowotnej”, nad jakim obecnie pracuje PFSz.
W trakcie wieczornego Bankietu Uczestnicy konfe-
rencji wymieniali się doświadczeniami i spostrzeże-
niami w temacie: „Jak wspomagać polskie szpitale 
w ograniczaniu ryzyk prawnych i poprawie jakości?”.
Koordynatorem konferencji była Urszula Szybo-
wicz, project manager PFSz.
Bardzo dziękujemy SupraBrokers za pomoc 
w przygotowaniu konferencji i wsparcie, na jakie 
mogliśmy liczyć na każdym etapie przygotowań.

Polska Federacja Szpitali w korporacji „Zdrowe 
Zdrowie”
30 maja 2018 roku odbyło się spotkanie korporacji 
„Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP z udziałem 
prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego.
Omówiono agendę najbliższego posiedzenia ze-
społu trójstronnego ds. dialogu w ochronie zdro-
wia zaplanowanego na 4 czerwca. Prezes PFSz 
zaproponował poruszenie kwestii problemów 
z terminową reakredytacją szpitali oraz możliwego 
wznowienia protestu lekarzy rezydentów. Na spo-
tkaniu korporacji „Zdrowe Zdrowie” byli obecni 
przedstawiciele wszystkich członków korporacji: 
PZ, OSSP, PMP oraz PFSz.

Polska Federacja Szpitali w Debacie „Wspólnie 
dla Zdrowia”
13 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja Pa-
cjent i System w ramach Ogólnonarodowej Debaty 
„Wspólnie dla Zdrowia”. Konferencję otworzył Łu-
kasz Szumowski, minister zdrowia. W Radzie Spo-
łecznej Debaty zasiada Jarosław J. Fedorowski, prezes 
PFSz, jako reprezentant środowiska pracodawców 
szpitali, który brał udział w konferencji wraz z inny-
mi członkami Rady, ekspertami oraz uczestnikami.
Szpitalna wizyta studyjna Polskiej Federacji 
Szpitali w Estonii. Delegacja Polskiej Federacji 
Szpitali odwiedziła North Estonia Medical Cen-
tre – największy szpital uniwersytecki w Estoni.
Posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej 
Federacji Szpitali HOPE w Tallinnie. Głos pol-
skich szpitali reprezentuje Jarosław J. Fedo-
rowski, prezes PFSz. Podczas spotkania bar-
dzo ciekawą reformę systemu ochrony zdrowia 
przedstawiła gubernator z Finlandii. Zasadniczą 
zmianą jest tworzenie współpracujących ze sobą 

polsko-kenijski szczyt zdrowia

regionalna konferencja pfsz w arłamowie 

posiedzenie rady gubernatorow  
europejskiej federacji szpitali hope  
w tallinnie.



NR 16 (WS 2021) | SZPITAL | MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI WWW.PFSZ.ORG 29

wydanie spec jalne

grup szpitali na różnym poziomie i przeniesienie 
odpowiedzialności za ochronę zdrowia z samo-
rządów municypalnych do regionalnych. Grupy 
współpracujących szpitali będą obsługiwać tzw. 
kolaboratywne obszary zabezpieczenia (Collabo-
rative catchment areas).
Polska Federacja Szpitali jako akredytowany 
w Polsce przedstawiciel Europejskiej Federacji 
Szpitali, po raz siódmy przeprowadziła nabór 
kandydatów do najbardziej prestiżowego w Eu-
ropie programu wymiany szkoleniowej manage-
rów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange 
Programme. Tematem wiodącym tegorocznej 
edycji programu jest: „Poprawa jakości lecznic-
twa z wykorzystaniem doświadczeń i kompe-
tencji pacjentów. Czy jesteśmy na to gotowi?”. 
Koordynatorem HOPE Exchange Programme 
jest Bogusław Budziński.

XII Międzynarodowa Konferencja Hospital and 
Healthcare Management w Warszawie 
Gościem honorowym był Zeljko Plazonic, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Republiki 
Chorwacji (na zdjęciu w środku).
Forum Outsourcingu w Ochronie Zdrowia pro-
wadził Jakub Szulc, Partner EY, b. wiceminister 
zdrowia. W sesji brał udział Sławomir Gadomski, 
wiceminister zdrowia. W dyskusji uczestniczyła 
Dorota Gałczyńska-Zych, członek Rady Naczelnej 
PFSz, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Sesję hot topics w ochronie zdrowia, prowadził 
Mariusz Wojtowicz, członek zarzadu PFSz, pre-
zes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Podczas sesji 
prezentację wygłosiła Beata Jagielska, członek 
Rady Naczelnej PFSz, prezes Polskiej Koalicji 
Medycyny Personalizowanej i wicedyrektor Cen-
trum Onkologii Instytutu im. Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie.
Prezentację przedstawił Łukasz Rozdeiczer, prezes 
Batna Group, członek Rady Naczelnej PFSz. Batna 
dysponuje świetnym narzędziem do prowadzenia 
przetargów publicznych dla szpitali.
Piotr Najbuk, senior associate w kancelarii DZP, 
członek zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny 

przy PFSz omówił prace nad kodeksem branżo-
wym RODO.
Wnioski z tegorocznej edycji Programu Wymia-
ny Menedżerów HOPE zaprezentowane zostały 
w sesji prowadzonej przez Bogusława Budzińskie-
go, wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej PFSz 
i krajowego koordynatora Programu. O swoich 
doświadczeniach opowiedzieli polscy uczestnicy 
Programu.
W trakcie konferencji odbyła się ceremonia wrę-
czenia dyplomów eMBA podczas XII Między-
narodowe Konferencji Hospital and Healthca-
re Management w Warszawie. Polska Federacja 
Szpitali objęła patronatem studia, które prowadził 
Prometriq. Dyplomy wręczali Piotr Szynkiewicz, 
prezes Prometriq i członek wspierający PFSz oraz 
Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz.
 
Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia
Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia w Warszawie miał 
miejsce w ramach XII Międzynarodowej Konfe-
rencji Hospital and Healthcare Management.
Przestawiamy wspólne zdjęcie części uczestni-
ków w obecności Marcina Czecha, wiceministra 
Zdrowia RP odpowiadającego za współpracę mię-

dzynarodową, Sudong Jiang, konsula ds. nauki 
i technologii ambasady Chin w Warszawie; Xiaolin 
Xue, sekretarza Generalnego Chińskiej Federacji 
Szpitali, oraz Jarosława J. Fedorowskiego, prezesa 
PFSz.

Jesienna Konferencja Programowa
29 listopada 2018 roku w Nieporęcie k. Warszawy 
odbyła się coroczna Jesienna Konferencja Progra-
mowa Polskiej Federacji Szpitali, w której udział 
wzięło blisko stu uczestników. Przed rozpoczę-
ciem Konferencji miało miejsce Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz posiedze-
nie Rady Naczelnej, podczas których wybrane 
zostały władze PFSz na kadencję 2018–2024.
Sprawozdanie Rady Naczelnej przedstawił Krzysz-
tof Bederski, przewodniczący rady Naczelnej, 
a sprawozdanie Zarządu wraz z aktualnościami 
HOPE zaprezentował Jarosław J. Fedorowski, 
prezes PFSz i gubernator HOPE. Działania zespołu 
Młodzi Menedżerowie Medycyny przedstawiła 
Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz 
i przewodnicząca zespołu. Aktualności programu 
wymiany menedżerów Europejskiej Federacji 
Szpitali HOPE zaprezentował Bogusław Budziński, 
krajowy koordynator programu i wiceprzewodni-
czący Rady Naczelnej PFSz. Współpracę z PFSz 
omówiła Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji 
Medycyny Personalizowanej i członek Zarządu 
PFSz. Okazję do przedstawienia się mieli członko-
wie wspierający PFSz: Supra Brokers, Batna Gro-
up, PWS Constanta, Grass Savoye Polska, TUW 
PZUW, Incision, Althea Polska, CJ Pro Qality.
Obecni na sali wysłuchali prelekcji partnerów 
wydarzenia. TUW PZUW przedstawiło tema-
tykę szkoleń dla pracowników. Firma Incision 
zaprezentowała ciekawą platformę e-learningowa 
ułatwiającą szkolenia dla rezydentów oraz spe-
cjalistów. Transition Technologies przedstawiło 
MedStream Designer służący do analizy BigData 
w medycynie.

polsko-chiński szczyt zdrowia

hospital study tour w estonii
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Kolejną sesję poświęcono rosnącym wyma-
ganiom wobec szpitali. GS1 zaprezentowało 
rozwiązania ułatwiające skanowanie leków 
w myśl nadchodzącej Dyrektywy Fałszywkowej, 
o której więcej usłyszeliśmy się dzięki prezentacji 
Fundacji KOWAL. Nie mogło zabraknąć nowi-
nek technologicznych firmy Philips. Okazję do 
przedstawienia swojej działalności miał także 
nowy członek wspierający PFSz, firma Althea, 
oferująca serwisowanie sprzętu medycznego. 
Piotr Najbuk z kancelarii DZP omówił Kodeks 
Branżowy RODO w ochronie zdrowia, który 
właśnie został złożony w Urzędzie Ochrony 
Danych Osobowych.

Sesja wieczora była poświęcona dyskusji z kluczo-
wymi uczestnikami systemu, którą rozpoczęła się 
prezentacją CSIOZ: “e-usługi dla zdrowia w Pol-
sce”. W dyskusji udział wzięli: Maciej Miłkowski, 
wiceminister Zdrowia, Jarosław Pinkas, Główny 
Inspektor Sanitarny; Stanisław Maćkowiak, prezes 
Federacji Pacjentów Polskich oraz Wiktor Ryno-
wiecki, wicedyrektor CSIOZ.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. następujące 
kwestie:
• wymagania sanitarne oraz zakażenia we-

wnątrzszpitalne,
• transport sanitarny pomiędzy szpitalami,
• nowe wyceny JGP,

• procedury laparoskopowe,
• rosnące ceny prądu dla szpitali,
• funkcjonalność e-recepty przy wypisywaniu 

pacjentów ze szpitala,
• współpracę szpitali z AOS i POZ
Koordynatorem konferencji była Urszula Szybo-
wicz, menedżer ds. projektów PFSz.
 
Podczas Jesiennej Konferencji Programowej w Nie-
poręcie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze oraz posiedzenie Rady Naczelnej 
PFSz. Wybrano władze PFSz na kadencję 2018-2024.
Prezes PFSz: Jarosław J. Fedorowski.

Członkowie Zarządu PFSz (alfabetycznie):
• Ewa Książek-Bator, ekspert zarządzania 

w ochronie zdrowia, była dyrektor Szpitala 
Uniwersyteckiego Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Gdańsku,

• Janusz Boniecki, prezes Zarządu Szpitala Po-
wiatowego w Ostródzie, Sp. z o.o.,

• Beata Jagielska, wicedyrektor Centrum Onko-
logii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personali-
zowanej, Warszawa,

• Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, 

• Mariusz Wójtowicz, prezes Zarządu, Szpital 
Miejski w Zabrzu, Sp. z o.o., prezes Związku 
Pracodawców Ochrony Zdrowia Wojewódz-
twa Śląskiego, Zabrze.           ■

IV Konferencja w ramach ogólnonarodowej de-
baty „Wspólnie dla Zdrowia”, pt. Kadry w ochro-
nie zdrowia: wyzwania i rozwój
Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Me-
dycznym w Lublinie. Środowisko pracodawców 
szpitali reprezentował Jarosław J. Fedorowski, 
prezes PFSz, który jest członkiem Rady społecz-
nej Debaty oraz delegatem Zespołu Trójstronne-
go ds. ochrony zdrowia. Prezes PFSz wziął udział 
w dyskusji panelowej na temat nowych zawodów 
medycznych pomocniczych.
 
Polska Federacja Szpitali o sytuacji szpitali po-
wiatowych i innych szpitali ogólnych
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Zdrowia
Jednym z tematów omawianych podczas dzi-
siejszego posiedzenia zespołu trójstronnego ds. 
zdrowia z udziałem przedstawicieli PFSz była 
sytuacja szpitali powiatowych. Centrala NFZ, 
na wniosek pracodawców przedstawiła raport 
o szpitalach powiatowych. Analiza w części do-
tyczącej wartości zawartych umów na udzielanie 

świadczeń przez szpitale powiatowe wykazała 
ich wzrost w 2018 roku w stosunku do 2017 
roku o 9,7%.
• Wzrost wartości udzielonych świadczeń
W części analizy poświęconej liczbie i wartości 
realizowanych świadczeń w ramach systemu pod-
stawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej można zaobserwować spadek 
liczby świadczeń w 2018 roku w stosunku do 
2017 roku o 0,7% przy jednoczesnym wzroście 
wartości udzielonych świadczeń o 7,7%. Liczba 
świadczeń z rodzaju leczenie szpitalne wykazuje 
niewielkie tendencje wzrostowe, natomiast nadal 
nie widać efektów pobudzających szpitale do 
realizacji świadczeń w systemie PSZ w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
• Realizacja postulatu Polskiej Federacji Szpitali 

nt. okresu rozliczeniowego
W części analizy dotyczącej realizacji ryczałtu 
PSZ przez szpitale powiatowe należy stwierdzić, 
że ostatnia nowelizacja „ustawy o świadczeniach” 
pozwalająca na wyliczenie wartości ryczałtu PSZ 

na 2019 rok na podstawie łączonych okresów 
rozliczeniowych I i II półrocza 2018 roku będzie 
znacznie korzystniejsza dla szpitali niż byłby on 
wyliczane na podstawie ostatniego okresu roz-
liczeniowego, tj. II półrocza 2018 roku, co było 
między innymi postulatem PFSz.
• Szpitale 1 i 2 poziomu PSZ – nie tylko powiatowe
Okazuje się, że 44% szpitali pierwszego poziomu 
PSZ ma innego właściciela niż powiat albo gmina 
na prawach powiatu, a na poziomie 2 – nawet 
55%. Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz poprosił 
o przygotowanie danych dotyczących także tych, 
istotnych dla systemu placówek. Prezes PFSz za-
apelował o poprawę finansowania dla wszystkich 
szpitali ogólnych PSZ, niezależnie od ich modelu 
własnościowego, czy podmiotu tworzącego.
• Konieczna korekta ryczałtów dla szpitali ogólnych
Ważny był głos Janusza Bonieckiego, wiceprezesa 
PFSz i prezesa Powiatowego Centrum Medycz-
nego w Ostródzie podczas posiedzenia zespołu 
trójstronnego – mówiliśmy o konieczności ko-
rekty ryczałtu oraz dodatkowych środków na 

2019

jesienna konferencja programowa
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sfinansowanie pochodnych wzrostu wynagro-
dzeń wynegocjowanych centralnie przez grupy 
zawodowe.
 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na ze-
braniu Zarządu Polskiej Federacji Szpitali
Podczas zebrania Zarządu PFSz 22 marca 2019 
roku w siedzibie PFSz przy ul. Nowogrodzkiej 11 
obecny był Andrzej Jacyna, prezes NFZ. Przed-
stawiciele Zarządu zadali prezesowi pytania 
w imieniu dyrektorów szpitali, które dotyczyły 
między innymi kwestii rozliczenia roku 2018, 
dodatkowego finansowania chirurgii, sposobu 
rozliczeń nadwykonań OiT oraz udarów a także 
jak wyglądać ma rozliczanie tzw. ostrych i tępych 
dyżurów. 
Z informacji uzyskanych od Prezesa Jacyny 
wynika, iż rozliczanie nadwykonań za rok 2018 
jest już uruchomione, dodatkowo przeznaczone 
będzie 2 mld 150 mln złotych, z czego 2 mld 
przeznaczone będzie na zmianę wycen i zakup 
większej ilości świadczeń a pozostała kwota na 
wzrost wynagrodzeń w POZ. Planowana jest 
zmiana wycen wszystkich procedur od 1 lipca 
w związku ze wzrostem wynagrodzeń, zmiana 
dotyczyć będzie najprawdopodobniej kwoty ba-
zowej. Nadwyżka środków finansowych spowo-
dowana jest większą liczbą opłacanych składek 
a także brakiem zmian w planie finansowym 
pod koniec poprzedniego roku.
Oddziały wojewódzkie Narodowego Fundu-
szu Zdrowia mają do dyspozycji 440 mln na 
rozliczenie roku poprzedniego. Powodem, dla 
którego rozliczanie ryczałtu się przedłużyło 
były trwające rozmowy, pieniądze uruchomione 
będą najpóźniej do końca kwietnia. NFZ opra-
cowuje zmianę sposobu rozliczeniowego dla 
szpitali które pełnić będą ostre dyżury. Trwają 
także prace nad opracowaniem nowego wzoru 
obliczeniowego dla ryczałtu który brałby pod 
uwagę liczbę mieszkańców danego terytorium. 
Istotną kwestią jest informacja że wszelkie nad-
wykonania w CT i MRI za 1 kwartał 2019 roku 
zostaną zapłacone, a także ogłoszone będą kon-
kursy w poszukiwaniu nowych świadczenio-
dawców diagnostyki obrazowej. Prezes Jacyna 
zaaprobował wniosek Polskiej Federacji Szpitali 
dotyczący wydzielenia OiT i leczenia udarów 
z ryczałtu szpitala. Optymistyczne jest zapew-

nienie, iż NFZ stać na zmianę wycen procedur 
medycznych, a także na wzrost finansowania 
świadczeń w związku z wynegocjowanymi wy-
nagrodzeniami pracowników ochrony zdrowia. 
Na koniec prezes NFZ wyraził po raz kolejny 
wolę regularnego spotykania się z władzami 
PFSz, jako organizacji reprezentującej kon-
struktywny głos całego sektora szpitalnego. 
Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, który jest 
członkiem zespołu Trójstronnego ds. Zdrowia 
ze strony pracodawców, zwrócił uwagę na trwa-
jące prace na forum Zespołu, między innymi na 
wyniki raportu NFZ na temat szpitali powiato-
wych, który był omawiany podczas ostatniego 
posiedzenia Zespołu. W raporcie znalazła się 
informacja, że szpitale powiatowe stanowią 
około połowę wszystkich szpitali pierwszego 
i drugiego poziomu zabezpieczenia w sieci szpi-
tali. Członkowie Zarządu PFSz zauważyli, że do 
PFSz należą obok szpitali powiatowych także 
szpitale pierwszego i drugiego poziomu zabez-
pieczenia, których podmiotem właścicielskim 
jest podmiot inny, niż powiat czy miasto, np. 
szpitale prowadzone przez grupy operatorskie, 
pojedyncze podmioty prywatne, spółki z udzia-
łem mieszanym publiczno-prywatnym i inne. 
Członkowie Zarządu PFSz zwrócili uwagę na 
fakt, że postulaty wzrostu ryczałtów szpitalnych 
i poprawy wyceny świadczeń, zapłaty za wszyst-
kie procedury ratujące życie oraz uwzględnienia 
liczby mieszkańców obsługiwanych przez szpital 
są postulatami całego środowiska szpitalnego. 
Gościem poprzedniego zebrania Zarządu PFSz 
był Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia.

Wizyta w Szpitalu Publicznym Rift Valley 
Provincial Hospital w Nakuru, ok. 150 km na 
północ od Nairobii
Szpital dysponuje 600 łóżkami i obsługuje po-
pulację 3,6 miliona mieszkańców regionu. Nie 
ma CT ani MRI. Średnie wykorzystanie łóżek 
wynosi ponad 120%. Szpital prowadzi hotel B&B 
za 30$ za nocleg. Szpital aktywnie poszukuje 
lekarzy. Szpital odwiedzili członkowie polskiej 
delegacji na Kenijsko-Polski Szczyt Zdrowia: 
Wojciech Górniak, Wicedyrektor CSIOZ oraz 
Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz. Wizyta 
odbyła się dzięki uprzejmości Alvin Juma, ke-
nijskiego lekarza, który studiował w Polsce, 
a obecnie pomaga w promocji polskich produk-
tów telemedycznych w Kenii. Przy okazji wizyty 
w Nakuru, kilku kenijskich lekarzy otrzymało 
urządzenia mobilne od polskich firm do testo-
wania. Studyjna wizyta w kenijskich szpitalach 
pod egidą PFSz odbyła się 21 marca 2018 roku. 
Polska delegacja składająca się z przedstawicieli 
PFSz, CSIOZ, firm IT, producentów sprzętu 
medycznego, prawników i lekarzy zapoznała się 
z funkcjonowaniem dwóch szpitali w Nairobi: 
Uniwersyteckiego Szpitala Aga Khan oraz szpi-

tala non-profit Nairobi Hospital. Ten drugi szpi-
tal, który przyjmuje pacjentów mających różne 
ubezpieczenia, w tym publiczne, dysponuje 100 
milionowym (USD) budżetem, 350 łóżkami, 16 
miejscowym ultranowoczesnym OIOM, 9 sala-
mi operacyjnymi, a zatrudnia niemal 200 per-
sonelu. Podczas spotkania z zarządem szpitala 
zaprezentowaliśmy polskie produkty. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia 
telemedyczne, gdyż szpital prowadzi poradnie 
w małych miejscowościach, w których brakuje 
lekarzy.

VII Regionalna Konferencja Polskiej Federacji 
Szpitali w Zamościu
16 maja odbyła się VII Regionalna Konferencję 
PFSz w Zamościu. W konferencji uczestniczyło 
kilkudziesięciu menedżerów szpitali przede 
wszystkim z woj. lubelskiego oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych, w tym Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 
Karol Tarkowski, dyrektor lubelskiego OW NFZ, 
Andrzej Wnuk prezydent Miasta Zamość, a tak-
że Agnieszka Kowalska-Glowiak, dyrektor Wy-
działu Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lu-
blinie oraz Jakub Banaszek, prezydent Miasta 
Chełm. Podczas konferencji wystąpił także były 
wiceminister zdrowia Piotr Warczyński, przed-
stawiając nowości z Parlamentu i MZ w zakresie 
ochrony zdrowia. Wśród zaproszonych gości był 
także Daniel Rutkowski, zastępca Dyrektora De-
partamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej MZ, 
a także Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pra-
codawców RP. Bardzo ciekawym wystąpieniem 
była prezentacja Jacka Kopacza z Manpower Life 
Science, dotycząca wyników badania potrzeb 
rekrutacji pracowników w polskich szpitalach.
Po raz pierwszy w konferencji udział wzięli 
przedstawiciele Stowarzyszenia Lekarzy Pol-
skiego Pochodzenia na Wołyniu. Prezes Stowa-
rzyszenia, Sergiusz Prokopiuk, zaprezentował 
temat: Polonijna praca społeczna w drodze 
do zmiany mentalności lekarza Patronat nad 
wydarzeniem objął Rynek Zdrowia oraz serwis 
prawo.pl. W tym roku partnerami wydarzenia 

janusz boniecki na posiedzeniu  
zespołu trójstronnego ds. zdrowia

ii kenijsko-polski szczyt zdrowia  
w nairobi
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byli: Wolters Kluwer Polska, TransitionTechno-
logis, Althea, Supra Brokers SA, Diagnostyka 
Sp z o.o., MedFinance S.A, oraz Toruńskie Za-
kłady Materiałów Opatrunkowych. W trakcie 
konferencji przeprowadzono panel dyskusyjny 
interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Więcej 
informacji o tematyce poruszanej podczas kon-
ferencji znajduje się na pod linkiem:
https://www.prawo.pl/zdrowie/szpital-wydaje-
-pieniadze-glownie-na-pensje,416185.html.
Szczególnie podziękowania kierujemy w stronę 
zespołu Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, 
kierowanego przez prezesa Mariusza Paszko, 
głównego organizatora konferencji. Dziękujemy 
także Urszuli Szybowicz, Project Manager PFSz 
za pomoc w organizacji wydarzenia.
 

Posiedzenie Prezydium HOPE – European 
Hospital and Healthcare Federation w Brukseli
Posiedzeniu przewodniczyła Eva Weinreich-
-Jensen, prezydent HOPE. Polskie szpitale na 
forum ścisłego kierownictwa organizacji szpitali 

w UE, zrzeszającej ok. 80% zasobów szpitali re-
prezentuje Jaroslaw J. Fedorowski, prezes PFSz, 
gubernator i członek Prezydium Rady HOPE. 
Z uwagi na odbywające się przesłuchania kandy-
datów na komisarzy UE, członkowie Prezydium 
HOPE przeanalizowali priorytety zgłoszone 
przez kandydatkę na komisarza ds. zdrowia – 
Stella Kyriakides (CY), planując bezpośredni 
kontakt po zatwierdzeniu kandydatki przez 
PE. Kolejna omawianą sprawą była krytycz-
na sytuacja w obszarze certyfikacji urządzeń 
medycznych w związku z dyrektywą Medical 
Device Regulation 745/2017. Zaledwie 4 insty-
tucje w UE (spośród możliwych 58) mają obec-
nie uprawnienia certyfikacyjne. W tej sprawie 
zostanie przygotowane stanowisko HOPE po 
posiedzeniu Rady Gubernatorów w Londynie, 
28 października.
 
Szpitalna wizyta studyjna Polskiej Federacji 
Szpitali w Ljubljanie
Delegacja PFSz miała okazję zapoznać się 
z funkcjonowaniem tego największego w kraju 
szpitala, dysponującego 2166 łóżkami, budże-
tem nieco ponad 2,4 mld PLN, zatrudniającego 
8210 personelu w tym 4007 pielęgniarek. Załoga 
lekarska liczy 1266 specjalistów i rezydentów. 
Szpital przyjmuje rocznie 100 297 pacjentów, 

udziela 756 411 porad ambulatoryjnych, a śred-
nia długość pobytu wynosi 5,6 dnia. Prezentację 
osiągnięć szpitala przedstawiła Jadranka Butu-
rovic-Ponikvar, profesor medycyny i dyrektor 
medyczny Szpitala Uniwersyteckiego.
Szpital pracuje w dość trudnych warunkach 
lokalowych, prowadzone są obecnie remonty 
wielu obszarów diagnostycznych i terapeu-
tycznych. Szpital pełni funkcję odpowiadające 
pierwszemu, drugiemu, trzeciemu oraz ogólno-
krajowemu poziomowi zabezpieczenia.

Debata „Wspólnie dla zdrowia”
Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz reprezen-
tuje środowisko pracodawców szpitali pod-
czas konferencji Społeczny Program Zdrowia 
w Warszawie. Konferencja jest podsumowaniem 
Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu. Prezes PFSz 
jest członkiem Rady Społecznej Debaty.
Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wy-
pracowanie systemu, który zrównoważy po-
trzeby społeczne z możliwościami finansowymi 
i gospodarczymi państwa oraz zaangażowa-
niem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, 
w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone na-
kłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektyw-
nie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić 
sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie 
w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność 
i poprawić skuteczność leczenia. 

konferencja w zamościu

pfsz nagrodzona „dia mentem 30-lecia polskiej transformacji"

wizyta studyjna delegacji pfsz  
w uniwersyteckim centrum  
klinicznym ljubljanie
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W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać sys-
tem ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie 
zarówno zaplanowany wzrost wydatków pu-
blicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, 
wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój tech-
nologii. Publiczna dyskusja obejmie rozwiązania 
prawne, organizację opieki medycznej, zakres 
odpowiedzialności administracji publicznej – 
państwowej i samorządów, ustalenie priory-
tetowych dziedzin medycyny, a także miejsce 
profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie 
gospodarczym.
Minister Łukasz Szumowski, który jest inicja-
torem ogólnopolskiej debaty, ma nadzieję, że 
powstanie wieloletni plan rozwoju systemu 
ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu róż-
norodnych środowisk i sił społecznych.
„W krajach, które mają wybitnie zorganizo-
waną ochronę zdrowia, np. w krajach skandy-
nawskich, mówi się o tym, że istnieje potrzeba 
reformy ochrony zdrowia co 10 lat. Myślę, że 
w tym jest głęboka prawda, bo zmieniają się 
warunki techniczne, demograficzne, zmienia 
się oczywiście bagaż chorób cywilizacyjnych, 
zmieniają się zasoby, kadry, potrzeby i wreszcie 
kultura zdrowotna społeczeństwa” – podkreślił 
przewodniczący Prezydium prof. Piotr Górski.
Jak podkreśliła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, 
„debata pokazała jedno: że potrafimy rozmawiać 
o zdrowiu w środowisku przedstawicieli wielu 
interesariuszy systemu i sprowadzić tę dyskusję 
jednak do interesu tylko jednego aktora, jakim 
jest pacjent”.
 
Hospital Study Tour w Londynie
Szpitalna wizyta studyjna PFSz w Londynie. 
Dzięki uprzejmości ambasady Wielkiej Brytanii 
w Warszawie, dyrektorzy polskich szpitali mają 
możliwość zapoznania się z dwoma szpitalami: 
Royal London Hospital oraz Great Ormond 
Street Hospital. Odwiedzamy kluczowe obszary 
szpitali i wymieniamy informację z brytyjskim 

menedżerami. To już 9. szpitalna wizyta PFSz, 
po Danii, Niemczech, Francji, Malcie, Słowenii, 
Holandii, Estonii oraz Izraelu. Dziękujemy pani 
Magdalenie-Ociepie-Wróblewskiej za wspaniałą 
organizację wizyty!

hospital study tour w londynie

43. Światowy Kongres Szpitali po raz pierwszy 
w historii z udziałem polskiego delegata
6-9 listopada 2019 roku odbył się 43. Światowy 
Kongres Szpitali w Muscat (Oman). W kongresie 
uczestniczył Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, 



MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI | SZPITAL | NR 16WWW.PFSZ.ORG34

wydanie spec jalne

którego prezentacja na temat reform ochrony 
zdrowia w Polsce została zakwalifikowana do 
wygłoszenia. Prezes PFSz wziął udział także 
w jednym z paneli dyskusyjnych, który prowa-
dził Risto Miettunen – właśnie wybrany prezy-
dent International Hospital Federation (IHF), 
która była organizatorem Kongresu. W Kon-
gresie uczestniczyło kilkuset delegatów z ponad 
60 państw. W trakcie Kongresu zainteresowanie 
współpracą z PFSz wyrazili liderzy IHF oraz 
American Hospital Association i American Col-
lege of Healthcare Executives. Minister Zdrowia 
Omanu wyraził zainteresowanie wysyłaniem 
studentów na nasze wydziały lekarskie, a przed-
stawiciel Kuwejtu – kierowaniem pacjentów 
na zabiegi medyczne do Polski. Kierownictwo 
IHF wyraziło nadzieję na przystąpienie PFSz 
do IHF, która jest jedyną światową federacją 
szpitali i właśnie obchodzi 90-lecie. Pomysł zor-
ganizowania za kilka lat Światowego Kongresu 
Szpitali w Polsce spotkał się z bardzo dobrym 
przyjęciem.
Podczas kongresu padło wiele ważnych prze-
słań, np. „Szpitale są motorem rozwoju 
w ochronie zdrowia”, „Menedżerowie ochrony 
zdrowia odgrywają kluczową rolę we wprowa-
dzaniu innowacji i technologii”, „Nowoczesny 
szpital powinien być podzielony na funk-
cjonalne strefy (a nie oddziały specjalizacji 
lekarskich) – tylko dzięki takiemu rozwiąza-
niu można skutecznie zarządzać zasobami, 
szczególnie w przypadku nagłego napływu 
pacjentów (katastrofa, epidemia, czy po pro-
stu przeciążenie SOR)” i wiele innych.
Szczegółowa relacja z Kongresu, w tym zdjęcia, 
znajdują się na profilu PFSz na portalu Facebo-
ok, na stronach IHF oraz na profilach LinkedIn 
i Twitter Jarosława J. Fedorowskiego. Należy 
podkreślić, że w 43-letniej historii Światowego 
Kongresu Szpitali Polska była reprezentowana 
po raz pierwszy.

Udana Jesienna Konferencja Programowa Pol-
skiej Federacji Szpitali w Nieporęcie 
Jesienna Konferencja Programowa Polskiej 
Federacji Szpitali w Nieporęcie odbyła się 28 
listopada 2019 roku. W programie konkretne 
rozwiązania dla polskich szpitali, m.in. roboty-
ka, AI i gospodarka krwią, nowe możliwości za-

kupów, kompleksowa e-dokumentacja, systemy 
monitorowania efektywności pracy, zarządzanie 
ryzykiem, kodeks dobrych praktyk zarządczych, 
badania kliniczne, nowoczesne cyberbezpie-
czeństwo, ozonowanie, benchmarking, wymiana 
międzynarodowa menedżerów, szpitalne wizyty 
studyjne, współpraca z sektorowym organiza-
cjami szpitali, nowe możliwości serwisowania 
sprzętu medycznego, optymalizacja zarządza-

nia procesowego, apteki przyszpitalne, auto-
matyzacja procesów finansowych, weryfikacja 
autentyczności leków, wyroby medyczne i ak-
tualne wyzwania dla polskich szpitali. Podczas 
sesji specjalnej prezentacje planów i priorytetów 
przez decydentów Ministerstwa Zdrowia i Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli 
pacjentów, samorządów medycznych, agencji 
oraz administracji rządowej. Serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich uczestników. Słowa 
uznania dla koordynatora JKP Urszuli Szybo-
wicz – Project Manager PFSz. 
 
Spotkanie Europejskiej Federacji Szpitali 
(HOPE) w Madrycie. Stronę polską reprezen-
tuje Anna Warczyńska, Liaison Officer
Na spotkaniu omówiono zadania nowo wybra-
nych Komisarzy w Parlamencie Europejskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakresu działań 
Komisarz ds. Zdrowia – Stella Kyriakides.         ■

43. światowy kongres szpitali jesienna konferencja programowa pfsz w nieporęcie

posiedzenie rady naczelnej pfsz

jesienna konferencja programowa pfsz

porozumienie pfsz z organizacjami sektorowymi



NR 16 (WS 2021) | SZPITAL | MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI WWW.PFSZ.ORG 35

wydanie spec jalne

Polska Federacja Szpitali nagrodzona „Dia-
mentem 30-lecia Polskiej Transformacji” pod-
czas Wielkiej Gali Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i Pracodawców – przedsię-
biorcy.pl 24 stycznia 2020 roku w Warszawie
Cieszy uznanie znaczenia Polskiej Federacji 
Szpitali, jako najbardziej reprezentatywnej 
organizacji pracodawców szpitali zrzeszającej 
szpitale niezależnie od ich struktury własno-
ściowej, modelu organizacyjnego czy profilu 
specjalistycznego.

Przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali 
znaleźli się na liście 100 najbardziej wpływo-
wych osób w polskim systemie ochrony zdro-
wia: Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, i Li-
gia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz.
 

4 marca 2020 roku zapamięta wielu z nas – to 
w tym dniu w Polsce wykryty został pierwszy 
przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Od tego dnia rozpoczęliśmy nierówną walkę 
z niewidzialnym wrogiem, a jedyne, co tak 
naprawdę mogliśmy, to DDM – dezynfekcja, 
dystans i maseczki. Polska ochrona zdrowia bo-
rykała się z licznymi problemami jeszcze przed 
wybuchem pandemii, która ta tylko wyraźniej 
obnażyła. Polskie szpitale zostały postawione 
w więcej niż stan najwyższej gotowości i pierw-
szą linię frontu. Sprostanie zadaniu nadal nie 
jest łatwe i potrwa jeszcze trochę czasu. Ale są 
też pozytywne aspekty, bardzo szybko zorgani-
zowaliśmy różnego rodzaju pomoc dla szpitali 
i wiele akcji pomocowych. Poniżej przedsta-
wiam zestawienie działań podejmowanych 
przez PFSz, które stale się powiększa i z dniem 
publikacji niniejszego artykułu już jest większe.
• STAŁA INFORMACJA DOTYCZĄCA 

OFERT NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRO-
NY INDYWIDUALNEJ – do Federacji 
spływa mnóstwo ogłoszeń z informacją 
o możliwości zakupu środków ochrony 
indywidualnej przez szpitale od członków 
wspierających PFSz i nie tylko, informacje 
po wstępnej weryfikacji są umieszczane 
na stronie PFSz oraz w mailingu do dyrek-
torów.

• D ODATKOWE INFORMACJE,  NP. 
O ROBOTACH DEZYNFEKUJĄCYCH 
CZY ROZWIĄZANIACH TELEMEDYCZ-
NYCH – firmy zgłaszają także możliwość 
najmu przez szpitale lub zakup na preferen-
cyjnych warunkach sprzętów dodatkowych, 
w tym także respiratory, termowizyjne termo-
metry, kabiny do sterylizacji etc.

• PATRONAT I WSPARCIE PROJEKTU 
WSPARCIEDLASZPITALA.PL – powstała 
platforma, która ma za zadanie łączyć dar-
czyńców ze szpitalami, szpitale zgłaszają za-
potrzebowanie, a darczyńcy widzą, czego 
potrzebuje szpital, dzięki kontaktowi z ze-
wnętrznym koordynatorem organizowane 
jest przekazanie darowizny szpitalowi, obec-
nie ponad 340 zarejestrowanych szpitali z ca-
łej Polski, a nawet domy pomocy społecznej, 
udało się pozyskać wsparcie finansowe od 
BNP Paribas oraz przekazaliśmy darowi-
znę, jaką Polska Federacja Szpitali otrzymała 
w programie „Jaka to melodia”.

• DAROWIZNA OCZYSZCZACZY POWIE-
TRZA OD FIRMY OPUS – firma OPUS 
przekazała w sumie 53 szt. oczyszczaczy Co-
way Airmega 300S do 18 szpitali w Polsce:  
48 szt do 16 szpitali za naszym pośrednic-
twem 2 szt. do szpitala Miejskiego w Gliwi-
cach, 3 szt. do szpitala Żeromskiego w Kra-
kowie. Łączna wartość rynkowa darowizny 
to prawie 122 tys. zł brutto.

• DAROWIZNA PŁYNÓW DEZYNFEK-
CYJNYCH OD FIRMY SANDOZ – łącznie 
przekazano 8500 l płynów do 16 szpitali, po 
jednym na województwo, we współpracy 
z Fundacją kierowaną przez Tomasza Kopca.

• Współpraca przy akcji z ORANGE – mode-
my z Internetem do szpitali.

• Wsparcie merytoryczne przy aplikacji QLIC-
-COVID.

2020
pfsz nagrodzona „dia mentem 30-lecia polskiej transformacji"

gala wręczenia wyróżnień 100  
najbardziej wpływowym ludziom  
w ochronie zdrowia

styczniowe posiedzenie zarządu



MAGAZYN POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI | SZPITAL | NR 16WWW.PFSZ.ORG36

wydanie spec jalne

• STUDENCI ZDROWIA PUBLICZNEGO 
DO WALKI Z COVID-19 – obecnie ponad 
100 studentów kierunku zdrowie publiczne 
wspomagało Powiatowe Stacje Sanitarno-Epide-
miologiczne oraz Narodowy Fundusz Zdrowia 
w pracach administracyjnych oraz na infolinii 
dla pacjentów.

• Projekt PFSz w temacie wysyłki leków do pa-
cjentów w trakcie pandemii COVID.

• Liczne webinaria o wsparciu psychologicznych 
czy rozwoju usług telemedycznych.

• Współudział w poradniku prawo w czasach 
epidemii.

• Udział w telemedycznej grupie roboczej.
• Udział w programie telewizyjnym Koronawirus 

Poradnik oraz w audycjach TV, radiowych, 
webinariach, webcastach, podcastach.

• Liczne publikacje na stronie PFSz, w prasie ogólnej 
i fachowej, oraz w mediach społecznościowych.

• Z fundacją LERTE przeprowadziliśmy akcję 
testowania RT PCR w kierunku SARS-CoV-2 
pracowników szpitala w Świdnicy.

WŚRÓD DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 
NALEŻY WYMIENIĆ:
• udział w grupie roboczej COVID-19 Światowej 

Federacji Szpitali IHF,
• udział w programie Młodzi Liderzy Ochrony 

Zdrowia IHF,
• udział w grupie roboczej ds sztucznej inteligen-

cji Komisji Europejskiej,
• udział w pracach Europejskiej Federacji Szpitali 

HOPE.

R ok 2021 upłynął pod hasłem #Vaccina-
tePoland. Gdy pojawiła się informacja 
o pozytywnym przyjęciu pierwszych 

szczepionek przed zarządzającymi placówka-
mi ochrony zdrowia stanęło kolejne ogromne 
wyzwanie organizacyjne, logistyczne – przy-
gotowania jednostek do masowych szczepień. 
Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą wsparcia 
dyrektorów w kolejnym ważnym aspekcie za-
rządzania i przygotowaliśmy akcję Federacja na 
rzecz szczepień – VaccinatePoland.
Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, było przy-
gotowanie stanowiska PFSz we współpracy 
z partnerami podczas konsultacji społecznych 
Narodowego Programu Szczepień.
W ramach opublikowanych konsultacji spo-
łecznych dotyczących projektu Narodowego 
Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Pol-
ska Federacja Szpitali wraz z członkami wspie-
rającymi PFSz, firmą Zebra Technologies, GS1 
Polska oraz we współpracy z Siecią Badawczą 
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazyno-

wania w Poznaniu przygotowała listę propozycji 
konkretnych rozwiązań.
W naszej ocenie konieczne jest sformułowanie 
praktycznych rekomendacji w celu uszczelnie-
nia legalnego łańcucha dystrybucji, jak również 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów przy za-
chowaniu jak najszerszego dostępu do szczepień. 
Rekomendacje powinny obejmować następujące 
obszary rzutujące na skuteczności efektywność 
zarządzania procesem przepływu szczepionek, 
jak również skrócenia czasu obsługi pacjentów. 
 
Polska Federacja Szpitali jako jedyna organi-
zacja z Europy pomogła Szpitalowi w Sisak, 
w Chorwacji, poszkodowanemu w wyniku trzę-
sienia ziemi.
Trzęsienie ziemi w grudniu 2020 roku w Chorwa-
cji było najpotężniejszym kataklizmem w ostat-
nim czasie w tym rejonie. Najpoważniejsze straty 
poniosły miejscowości Petrinja i Sisak, w tym 
szpital w Sisak, który ewakuował swoich pacjen-
tów i uległ zniszczeniu.

Polska Federacja Szpitali zorganizowała pomoc 
medyczną i finansową dla Szpitala w Sisak, przy 
wsparciu swoich partnerów:
• firma eMedica.com dostarczyła pulsoksyme-

try i lampy bakteriobójcze,
• firma SIDLY przekazała opaski telemonito-

ring,

2021

i posiedzenie zarządu w czasie pandemii covid-19 – online

forum ekonomiczne w krynicy

pfsz na rzecz szczepień – 
vaccinatepoland
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• Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr 
S. Jasińskiego w Zakopanem przekazał łóżka 
szpitalne,

• Wojewódzki Szpital im. św. o. Pio w Przemy-
ślu dostarczył łóżka szpitalne, kardiomonito-
ry, respiratory, pompy jednostrzykawkowe 
i monitory intensywnej terapii,

• firma Selvita S.A. przekazała darowiznę 
finansową,

• HMS Assistance przekazało pulsoksymetry 
oraz podgrzewarki do żywienia noworod-
ków.

Ogromne podziękowania dla Tomasza Kop-
ca i Moniki Burzyńskiej z Fundacji System 
Aktywizacji Seniora za pomoc w kwestiach 
formalno-prawnych związanych z darowizną, 
a także ogromne podziękowania i słowa uznania 
dla firmy Althea Polska, dla Agnieszki Weiner 
i Moniki Leśniewskiej za profesjonalne wsparcie 
i błyskawiczną pomoc w transporcie sprzętu do 
szpitala w Chorwacji.

Polskimi szpitalami zarządzają przede wszyst-
kim ekonomiści
W 2019 roku przeprowadziliśmy badanie ankie-
towe dotyczące satysfakcji menedżerów szpitali, 
zapytaliśmy dyrektorów między innymi o to, 
czy są zadowoleni ze swojej pracy, jak oceniają 
współpracę z personelem, organami założy-
cielskimi, czy poleciliby swoje miejsce pracy. 
W tym roku zapytaliśmy o to, jakie doświadcze-
nie i kwalifikacje w zarządzaniu mają dyrekto-
rzy polskich szpitali. Temat jest szczególnie ak-
tualny w związku z zapowiedziami Ministerstwa 
Zdrowia o planach utworzenia certyfikowanego 
korpusu menedżerskiego. Celem badania było 
pokazanie, jak bardzo polscy dyrektorzy to me-
nedżerowie z bogatym doświadczeniem, znajo-
mością sytuacji rynkowej, odbytymi licznymi 
kursami oraz posiadanymi certyfikatami oraz 
dyplomami w zakresie zarządzania placówkami 
medycznymi. Dziękujemy STOMOZ za pomoc 
w dystrybucji ankiety.
W badaniu udział wzięło 196 dyrektorów pol-
skich szpitali, a przeprowadzane było w czerwcu 
2021 roku.
Najwięcej dyrektorów wskazało wykształcenie 
ekonomiczne jako główne, to aż 41,5% ankie-
towanych, 20% ankietowanych dyrektorów jest 
lekarzami, prawie 12% jest prawnikiem. 
Inne wykształcenie, np. dyplom ze zdrowia 
publicznego, pielęgniarstwo, położnictwo, psy-
chologia informatyka, fizyka, filologia polska, 
technolog żywienia, diagnosta laboratoryjny, 
socjologia, farmaceuta, wskazuje 27,5% ankie-
towanych.

Rabat dla Medyka 
W marcu tego roku Polska Federacja Szpitali 
zorganizowała ogólnopolską akcję pod hasłem 
„Rabat dla Medyka”. Dzięki wsparciu mediów, 

partnerów i influencerów akcja dotarła do 
wielu przedsiębiorstw, które dobrowolnym 
rabatem dla personelu medycznego wsparli 
medyków walczących z pandemią COVID-19 
w podmiotach leczniczych. 
Marzec tego roku był jednym z najcięższych mo-
mentów podczas walki z pandemią COVID-19 
w Polsce. Wierząc w moc ludzkiej solidarności 
i chęci bezinteresownej pomocy, Polska Federacja 
Szpitali zaprosiła przedsiębiorstwa do udziału 
w akcji „Rabat dla Medyka”. W odpowiedzi na 
zaproszenie, wiele przedsiębiorstw wykazało chęć 
wsparcia medyków w tym trudnym czasie. 

Urszula Szybowicz w gronie uczestników pro-
gramu IHF Young Executive Leaders
Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, 
mgr zdrowia publicznego Urszula Szybowicz 
została wybrana do prestiżowego projektu reali-
zowanego przez International Hospital Federa-
tion pod nazwą IHF Young Executive Leaders. 
Urszula Szybowicz uczestniczy w rozwoju PFSz 
od końca 2017 roku jako Project Manager, 
a z początkiem 2021 roku otrzymała awans na 
stanowisko dyrektor operacyjnej. W maju 2021 
roku została także wiceprezes Polskiego Towa-
rzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Była jedną z 34 osób biorących udział w pro-
jekcie z 19 państw świata i jako jedyna będzie 
reprezentować Polskę w tegorocznej edycji pro-
jektu. Dzięki temu programowi wschodzący 
liderzy mają szansę zabrać głos swoich szpitali, 
regionu lub kraju podczas ważnych rozmów 
międzynarodowych i podzielić się nim z szerszą 
społecznością opieki zdrowotnej. Poprzez pro-
gram Young Executive Leaders (YEL) uczestnicy 
będą budować trwałe relacje i poszerzać swoją 
sieć zawodową. W grupie omówią aktualne 
trendy, wyzwania i możliwości dla młodych 
liderów opieki zdrowotnej, tworząc środowisko 
dla żywego i ekscytującego dialogu. Od 2021 
roku IHF współpracuje z WittKieffer, wiodącą 
globalną firmą doradczą w zakresie przywódz-
twa. Wspólnie będziemy rozwijać program YEL 
i zaoferować wybranym Młodym Liderom (YEL) 
wyjątkowe doświadczenie, które przyspieszy ich 
rozwój zawodowy, poszerzy ich sieci i przyniesie 
wiedzę z różnych środowisk i dyscyplin. Od 
kwietnia do listopada, oprócz tworzenia trwa-
łych relacji z rówieśnikami na całym świecie, 
członkowie YEL będą omawiać aktualne trendy 
i wyzwania w opiece zdrowotnej podczas sesji 
szkoleniowych i kursów mistrzowskich w ra-
mach programu. Najważniejszym wydarzeniem 
dla grupy programowej jest udział w Światowym 
Kongresie Szpitali IHF, który odbędzie się w tym 
roku w dniach 8–11 listopada w Barcelonie, gdzie 
zostaną wręczone dyplomy YEL Alumni.

Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia 
z nagrodą Emerging Europe Awards , między-
narodowego konkursu w kategorii „Modern and 
Future-proof Policymaking”
Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdro-
wia, którego jednym z inicjatorów jest PFDz, 
to bezprecedensowy sukces, który doprowa-
dził do wypracowania wspólnego stanowiska 
przez branżę medyczną w Polsce reprezentującą 
różne placówki, niezależnie od ich struktury 
właścicielskiej czy rodzaju udzielanych świadczeń 
medycznych. Kodeks ten jest tym samym jednym 
z najważniejszych osiągnięć polskiego sektora 
ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych oso-
bowych, stanowiąc swoistą wizytówkę Polski. Za-
wiera zbiór zasad mających służyć podnoszeniu 
poziomu ochrony danych osobowych, zgodnych 
z RODO i ustawodawstwem krajowym.
Projekt kodeksu został stworzony w ramach 
prac szerokiej koalicji zawiązanej w 2017 roku 
i składającej się m.in. z Polskiej Federacji Szpi-
tali, Telemedycznej Grupy Roboczej, Związku 
Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, 
Organizacji Pracodawców Medycyny Prywat-
nej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunika-
cji, Porozumienia Zielonogórskiego. Kodeks 
uwzględnia również postulaty zgłoszone przez 
kilkaset podmiotów w trakcie szerokich konsultacji 
publicznych. 

urszula szybowicz
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W listopadzie 2018 roku został złożony wniosek 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w sprawie przyjęcia projektu Kodeksu Branżowego. 
W 2020 roku Naczelna Izba Kontroli zaleciła jak 
najszybsze przyjęcie kodeksu RODO dla szpita-
li. 23 lutego 2021 roku „Kodeks postępowania 
dla sektora ochrony zdrowia” został pozytywnie 
zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Stosowanie przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą zatwierdzonego 
kodeksu postępowania może służyć do wykaza-
nia części obowiązków wynikających z RODO. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
po przeprowadzeniu dokładnej oceny projektu 
kodeksu złożonego przez Polską Federację Szpi-
tali w zakresie zgodności z RODO, pozytywnie 
zaopiniował zaproponowane w nim rozwiązania 
dotyczące doprecyzowania zasad ochrony danych 
osobowych w placówkach ochrony zdrowia. Tym 
samym zapisy projektu kodeksu wyznaczają już 
pewien akceptowany standard, który może być 
przyjmowany przez wszystkie zainteresowane 
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. 
Możliwość opracowywania kodeksów postępowa-
nia wynika z samego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (tzw. RODO), które w art. 40 
daje podstawę i zachęca do sporządzania kodeksów 
postępowania mających pomóc we właściwym 
stosowaniu regulacji chroniących dane osobowe 
z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów. 
Zaakceptowanie Kodeksu Branżowego RODO 
w ochronie zdrowia może znacząco pomóc pla-
cówkom medycznym przy dostosowywaniu się do 
wymogów RODO, wpłynie na minimalizację ryzyk 
prawnych oraz maksymalizację bezpieczeństwa 
danych pacjentów. Jest to bardzo cenna i ważna 
inicjatywa, służąca zwiększeniu poziomu ochrony 
pacjentów w związku z przetwarzaniem ich da-
nych osobowych.
Pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie 
Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia 
(Polish Code of Conduct in Healthcare) otrzy-
mał pierwszą nagrodę w międzynarodowym 
konkursie Emerging Europe Awards w kategorii 
„Modern and Future-proof Policymaking”.
Prawie 50 organizacji i osób z całej Europy Środ-
kowej, Wschodniej, Południowo-Wschodniej 
i Kaukazu było nominowanych do czwartej 
edycji Emerging Europe Awards Programme. 
Wśród nich znalazł się Kodeks Branżowy RODO 
w ochronie zdrowia jako jedna z polskich inicja-
tyw. Został nominowany za „torowanie drogi 
do standaryzacji ochrony danych osobowych, 
dającej pacjentom prywatność, a instytucjom 
medycznym możliwości oferowania wysokiej 
jakości usług”.

Nowoczesna dezynfekcja – UVD – ROBOT – 
Wsparcie Komisji Europejskiej
Miło nam poinformować, że od końca maja aż 
31 szpitali zrzeszonych w PFSz otrzymało UVD-

-ROBOT – najnowocześniejsze technologicznie 
urządzenie do dezynfekcji i dekontaminacji po-
mieszczeń, które cieszy się dużym uznaniem na 
całym świecie.
Pozyskanie tego wysokiej klasy urządzenia za-
wdzięczamy Komisji Europejskiej, która w ramach 
nieustannych działań na rzecz przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, doposażyła 
200 szpitali w Europie w ten innowacyjny sprzęt.
 

Raport „Top Disruptors in Healthcare”
Raport „Top Disruptors in Healthare” został stwo-
rzony przez zespół Młodych Menedżerów Medy-
cyny przy Polskiej Federacji Szpitali. Publikacja 
pierwszej edycji Raportu odbyła się w styczniu 
2020 roku, natomiast druga edycja Raportu zo-
stała oficjalnie zaprezentowana w czerwcu 2021 
roku podczas Konferencji „AI w zdrowiu”. 
Pierwsza edycja Raportu „Top Disruptors in He-
althcare” spotkała się z niezwykle pozytywnym 
odzewem – wzięły w niej udział 74 start-upy, 
ponadto uzyskała ona poparcie kluczowych pod-
miotów publicznych, zajmujących się wsparciem 
innowacji, w tym Ministerstwa Zdrowia, PFR, 

ABM czy NCBiR. Partnerami Głównymi I edycji 
Raportu byli PZU Zdrowie oraz AstraZeneca, 
natomiast Partnerem Wspierającym był Medico-
ver. Informacje o Raporcie oraz sam Raportu były 
wielokrotnie publikowane przez najważniejsze 
media branżowe i ogólnopolskie, ponadto oma-
wiane były na konferencji przez Panią Premier 
Jadwigę Emilewicz. Ankieta ewaluacyjna prze-
prowadzona wśród start-upów wskazała, że wszy-
scy respondenci ocenili współpracę z twórcami 
Raportu jako bardzo dobrą oraz polecają wzięcie 
udziału w Raporcie. Aż 45% respondentów an-
kiety ewaluacyjnej po I edycji Raportu wskazało, 
że nawiązało kontakt z partnerami biznesowymi 
dzięki Raportowi, co świadczy o tym, jak istotny 
jest to projekt dla polskiego rynku start-upów 
medycznych w Polsce. 
„Top Dosruptors in Healthcare” jest jedynym ra-
portem stanowiącym przegląd polskiego sektora 
medtech, będący tym samym cennym źródłem in-
formacji o innowacyjnych podmiotach medycznych 
na polskim rynku. Uzyskał on wsparcie zarówno 
przedstawicieli strony publicznej, organizacji bran-
żowych, dużych przedsiębiorców, jak i przedstawi-
cieli samych startupów, którzy licznie odpowiedzieli 
na propozycję zaprezentowania się w Raporcie. 
Druga edycja Raportu „Top Disruptors in He-
althcare” osiągnęła jeszcze większy sukces niż 
jej zeszłoroczna edycja. Wzięło w niej udział 
115 startupów medycznych oraz zyskała ponad  
50 patronatów, w tym 11 patronatów honorowych 
i 17 patronatów medialnych. Zasięg medialny 
Raportu szacuje się na ponad pół miliona wy-
świetleń. Partnerami Głównymi II edycji byli 
Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health 
i PZU Zdrowie. Partnerami Wspierającymi byli 
Honeywell i Kancelaria DZP.
Celem Raportu jest zebranie najważniejszych 
informacji o konkretnych start-upach na różnym 
poziomie rozwoju, w celu ułatwienia zawierania 
efektywnych partnerstw pomiędzy start-upami, 
a inwestorami i podmiotami leczniczymi oraz 
pozostałymi partnerami i klientami końcowymi. 
Wsparcie innowacji w sektorze ochrony zdro-
wia sprzyja nie tylko rozwojowi innowacyjnej 
gospodarki, ale nabiera również szczególnego 
znaczenia w dobie walki z pandemią COVID-19 

roboty od ke w uck opole

roboty od ke w świdnicy

priorytety w ochronie zdrowia
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oraz jej długoterminowymi następstwami. Raport 
odpowiada między innymi na pytania dotyczące 
nowych, interesujących rozwiązań w sektorze 
medycznym i ich poziomu zaawansowania, kto 
i w jaki sposób może z tych rozwiązań skorzystać, 
a także jakie są potrzeby startupów i wyzwania 
przed nimi stojące. Odpowiedzi na pytania do-
tyczące aktualnych potrzeb start-upów, oferowa-
nych przez nie rozwiązań, a także finansowania 
i ekspansji zagranicznej umożliwiły przedsta-
wienie tych informacji w Raporcie w sposób 
ustrukturyzowany i spójny. 
Raport „Top Disruptors in Healthcare 2021” uka-
zał się także w wersji anglojęzycznej. 

Konferencja „AI w zdrowiu” 
Konferencja „AI w zdrowiu” odbyła się 6 czerw-
ca 2021 roku. Była ona pierwszym ogólnopol-
skim wydarzeniem dedykowanym wyłącznie 
sztucznej inteligencji w zdrowiu, skupiającym 
największe, liczące się organizacje branżo-
we, a także przedstawicieli strony publicznej. 
Konferencję oglądało jednocześnie 250–300 

uczestników, natomiast zarejestrowanych było 
ponad 700. Zasięg medialny Konferencji wy-
niósł ponad 40 tys. wyświetleń. 
Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rozwoju 
sztucznej inteligencji w Polsce”, co stanowi jeden 
z kluczowych momentów na drodze rozwoju AI 
w Polsce. Skoordynowanie działań i inicjatyw 
w obszarze regulacji podejmowanych przez 
kluczowych interesariuszy AI w polskim sys-
temie ochrony zdrowia z pewnością przyczyni 
się do ustalenia spójnej strategii rozwoju AI 
w Polsce. Polska Federacja Szpitali jako podmiot 
wspierający innowacje jest świadoma zmian 

technologicznych w obszarze AI, które mają 
transformacyjny wpływ na system ochrony 
zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad 
pacjentem. Celem Konferencji było stworzenie 
platformy wymiany wiedzy i doświadczeń kra-
jowych i zagranicznych w obszarze regulacji, 
technologii i standardów medycznych.
W organizacji Konferencji z Polską Federacją 
Szpitali współpracowała Ambasada Brytyjska, 
Koalicja AI w zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu i HeartBIT_4.0. 
W Konferencji brało udział ponad 30 prelegen-
tów, w tym 10 z UK, Węgier i Bułgarii. Wśród 
prelegentów znaleźli się minister Anna Goław-
ska z Ministerstwa Zdrowia, minister Justyna 
Orłowska z KPRM, Brhmie Balaram – Head  
of Research and Ethics w NHS AI Lab, mecenas 
Robert Kroplewski z Ministerstwa Cyfryzacji, 
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielo-
wiec, prof. Izabella Uchmanowicz, prof. Zoltan 
Kalo, Susan Thomas z Google i prezes Agencji 
Badań Medycznych Radosław Sierpiński.      ■

kongres zdrowie polaków - nagranie panelu dotyczącego koordynowanej 
ochrony zdrowia

pfsz w mediach...



ul. Nowogrodzka 11, 5 p., 00-513 Warszawa
tel.: +48 22 447 43 00, 509 754 724
e-mail: biuro@pfsz.org  |  www.pfsz.org

Numer rachunku bankowego:  
30 1600 1068 1843 0059 4000 0001  
Bank BNP Paribas Polska SA, oddział w Warszawie

Status prawny: Organizacja pracodawców wpisana  
pod numerem 0000402294 KRS przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

NIP: 7010339318, REGON: 146086853

Kancelaria Prawna: Miller, Canfield,  
Babicki, Chełchowski i wsp., Warszawa

Wywiady z założycielami przeprowadziła Aleksandra Szczerbak. Dziękujemy za pomoc w redakcji Karolinie Kornowskiej,  
Agacie Tymińskiej oraz Aleksandrze Kęder.

Biuletyn zrealizowało na zamówienie Polskiej Federacji Szpitali Wydawnictwo Termedia.

Redaktor prowadzący: Anna Warczyńska  |  Redaktor: Urszula Szybowicz  |  Redaktor naczelny: Jarosław J. Fedorowski

RADA NACZELNA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Przewodniczący Rady Naczelnej: 
Krzysztof Bederski (Kraków)
Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej: 
Bogusław Budziński (Warszawa)
Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej: 
Anna Warczyńska (Warszawa)
Członkowie:
Maciej Banach (Łódź) • Joanna Szyman (Kraków) • Andrzej Chełchowski 
(Warszawa) • Krzysztof Czerkas (Gdańsk) • Dorota Gałczyńska-Zych (War-
szawa) • Rafał Holanowski (Wrocław) • Maciej Karbowiak (Warszawa) • 
Grzegorz Kloc (Świdnica) • Wanda Korzycka-Wilińska (Bydgoszcz) • Roman 
Lewandowski (Ameryka) • Bożena Łapińska (Suwałki) • Konrad Łukaszewski 
(Łódź) • Dariusz Madera (Opole) • Izabela Marcewicz-Jendrysik (Warszawa) 
• Janusz Michalak (Poznań) • Sławomir Nawrocki (Częstochowa) • Zbigniew 
Hupało (Września) • Dariusz Oleński (Biała Podlaska) • Mariusz Paszko (Za-
mość) • Irena Petryna (Olsztyn) • Łukasz Rozdeiczer (Warszawa) • Tadeusz 
Urban (Zabrze) • Krystyna Walendowicz (Zakopane) • Jarosław Wieczorek 
(Katowice) • Jarosław Rosłon (Warszawa)

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PFSz:
Gras Savoye • Miller Canfield • Termedia • Upper Finance • Prometriq • TZMO 
• Batna Group • MedWay • Centrum Jakości ProQuality • Fredomatic • Coln-
sultronix • SPZZLO Warszawa-Żoliborz • Synexus • Jamano • Komputronik 
Biznes • Institute Arcana • Infomed Solutions • Best Medical Innovations  
• SpotMed • Microsoft • Neosystem • TUM PZUW • Healthcare and Medical 
Projects • PWS Constanta • Supra Brokers • IBF Group • GS1 • Althea • Nexus 
• Manpower • Wolters Kluwer • Transition Technologies • Medstream Designer 
• Business Online Services • Allegro • Philips • TELTRA • IMPEL • WOFIL  
• BrainScan • BDO  Technology • Medim • Aton • Medidesk • Sonia • EBSCO 
• Medsolint • Sidly • TakesCare • W.P.I.P. • Sorast • Spectator Healthcare Tech-
nology • Zebra Technologies • DOR-MED • Altro • Biomass Energy Project  
• BepMed Center • Com40 • Kabiny Ciszy • Diagu • WinnCare • MedOnLive  
• Legalizacjapracy.pl • O2fit • CommLED • Czysty Nawiew • Ecolight • Trio-
chem • Collegium Humanum • Uczelnia Medyczna im. M. Skłodowskiej-Curie  
• LUG • HT Tech • Mindray • eMedica 91 • Formedis • CO Program Controllin-
gowy • JMP Medical • Care Comm • Dabrowent • Medikol • Medtransfer • Ryłko 
• Batist • BFF Banking Group • Mobile SCANMED System • AIDA Diagnostics  
• Maxto • Holo 4 Med • Investit • Mappmedica • Base Camp • IQVIA Com-
mercial • Pracawmedycynie • K&P Medical Group • CMR Surgical • Solvemed 
Group • Sano • Projektanci Kariery • Kooptech-Cinema • Biameditek • Med-
-Jobs HR • Pixel Technology • Zdrowemed • MEDDARE

AMBASADORZY PFSz – EKSPERCI CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY:
Beata Buchelt (Kraków) • Maria Węgrzyn (Wrocław) • Sławomir Jagieła (War-
szawa) • Jarosław Kozera (Warszawa) • Tomasz Kopiec (Łódź) • Marcin Staszak 
• Tomasz Szelągowski (Warszawa)  • Zbyszko Przybylski (Września) – członek 
honorowy PFSz

POLSKA FEDERACJA SZPITALI
GLOS POLSKICH SZPITALI W POLSCE, EUROPIE I NA SWIECIE

PREZES POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Jarosław J. Fedorowski – Warszawa

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PFSz (KADENCJA 2018–2024):
•  Janusz Boniecki – Gdańsk, Wiceprezes Zarządu PFSz, b. dyrektor szpitali 

w Tczewie, Gdyni, Ostródzie i Człuchowie
•  Ewa Książek-Bator – Gdańsk, członek Zarządu i dyrektor ds. finansowych 

PFSz, prezes Zarządu w HMS Assistance Clinic w Gdyni, członek honorowy 
Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, b. dyrektor Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku

•  Krystyna Barcik – Radom, członek Zarządu PFSz, dyrektor operacyjna Ra-
domskiego Centrum Onkologii

•  Irena Kierzkowska – Olsztyn, członek Zarządu PFSz, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, wiceprezes Związku Pracodawców 
Szpitali Warmii i Mazur

•  Mariusz K. Wójtowicz – Zabrze, członek Zarządu PFSz, prezes Zarządu Szpi-
tala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., prezes Związku Pracodawców Ochrony 
Zdrowia Województwa Śląskiego

CENTRALA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Ligia Kornowska – Warszawa
dyrektor zarządzająca PFSz
kontakt: ligia.kornowska@pfsz.org | tel. 690 875 075
Urszula Szybowicz – Warszawa
dyrektor operacyjna PFSz
kontakt: urszula.szybowicz@pfsz.org | tel. 697 752 855


