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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących 

restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne. 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Tomasz Grodzki, Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Bogusława Orzechowska, 

senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

Ryszard Bober, Wiktor Durlak, Zygmunt Frankiewicz, Janusz Gromek, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, Wadim 

Tyszkiewicz, 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Sławomir Gadomski ze współpracownikami, 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu Marek Wójcik, 

Unia Metropolii Polskich: 

prof. Irena Lipowicz, 

Związek Powiatów Polskich: 

starosta strzelecki Józef Swaczyna, 

radca prawny Bernadeta Skóbel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów 

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne przedstawił  

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski. Podkreślił, że omawiane 

propozycje mają charakter roboczy. Poinformował, że reforma ma być wprowadzana 

w przyszłym roku, a jej założenia będą przygotowane do końca marca 2021 r. Zaakcentował, 

że do tej pory rozmowy o reformie zdominowała kwestia zmiany struktury właścicielskiej 

szpitali, a resort chce wprowadzić tę reformę, bo tzw. wielowładztwo nie służy rozwojowi 

podmiotów leczniczych. Podkreślił, że obecny system szpitalny utrudnia koordynację opieki 

nad pacjentem, a epidemia pokazała, jak trudne jest w tej sytuacji zarządzanie kryzysowe, jak 

trudno prowadzić skoordynowane działania. Zaznaczył, że są 4 filary proponowanych zmian: 

struktura właścicielska, restrukturyzacja długu, jakość zarządzania szpitalem i certyfikacja 

kadry zarządzającej, redefinicja sieci szpitali. Podkreślił, że resort nie chce odchodzić od sieci 

szpitali, ale chce poprawy finansowania, zmniejszenia znaczenia ryczałtu, a także ewaluacji 

opartej na kryteriach jakościowych – wyróżnienia najlepszych. 

Senatorowie apelowali do ministra, by do prac nad reformą szpitalnictwa włączeni zostali 

samorządowcy, bo mają duże doświadczenie, potencjał i są gotowi do współpracy. 

Wskazywali, że dobre finansowanie to dobra jakość usług medycznych. Samorządowcy oraz 

senatorowie podkreślali, że centralizacja oznacza spadek jakości usług, a czas epidemii nie jest 

najlepszym momentem na wprowadzanie tak ważnej reformy. 

Senator Beata Małecka-Libera podkreśliła, że nie ma zgody partnerów społecznych na 

centralizację szpitalnictwa. Wskazała na brak dialogu resortu zdrowia z samorządami 

w pracach nad tą reformą. Apelowała do ministra zdrowia o zrobienie gestu w kierunku 

organów założycielskich szpitali, tak by samorządy były partnerem, a nie jedynie wykonawcą 

decyzji. 
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