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Protokół trzeciego posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego  

 

Dnia 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Kujawsko – 

Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego z udziałem m.in. Edwarda Hartwicha, wicemarszałka 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz Krzysztofa Tuczapskiego, zastępcy Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych. 

Posiedzenie poświęcone było problematyce służby zdrowia w województwie kujawsko 

– pomorskim. 

Wicemarszałek województwa podkreślił potrzebę przygotowania pakietu oczekiwań, 

który jest niezbędny do prowadzenia negocjacji kontraktu terytorialnego województwa. 

Przedstawił parlamentarzystom koncepcję rozwoju służby zdrowia w regionie. Zawiera ona 

oczekiwania zgłoszone przez szpitale, dla których województwo jest podmiotem tworzącym, 

jak i potrzeby jednostek świadczących usługi medyczne i uzdrowiskowe utworzonych przez 

inne podmioty. 

Na terenie województwa zlokalizowanych jest 7 szpitali, dla których samorząd 

województwa jest podmiotem tworzącym. Województwo kujawsko-pomorskie radzi sobie  

z problemem bilansowania szpitali i w związku z powyższym nie występuje w nich 

strukturalny problem niedoboru finansowego. Co więcej, prowadzony jest proces 

inwestycyjny polegający na rozbudowie istniejących obiektów. Program inwestycyjny 

opiewający na kwotę 900 mln zł w 50 % jest finansowany z kredytu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Pomoże on w krótkim czasie doprowadzić bazę materialną do standardów 

europejskich. W ramach programu zrealizowano już nakłady rzędu 500 mln zł, które 

dotyczyły między innymi Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz rozbudowy Centrum 

Onkologii w Bydgoszczy, Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, Wojewódzkiego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Wkrótce 

będzie uruchamiany przetarg na rozbudowę Szpitala Wielospecjalistycznego w Toruniu. 

W nowej perspektywie lat 2014-2020 województwo przygotowane jest do tego, aby  

do kontraktu wojewódzkiego zgłosić te obszary i te zadania, które w ocenie zarządu 

województwa są niezbędne, ale też są kontynuacją tego co udało się już zrealizować w tej 



dziedzinie. Wicemarszałek województwa podkreślił, że liczy bardzo na to, że w ramach 

kontraktu wojewódzkiego znajdą się te zadania, które nie mogą być w chwili obecnej 

finansowane ze środków budżetowych, gdyż budżet województwa będzie obciążony spłatą 

kredytu.  

Pan Piotr Kryn, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 

przybliżył poszczególne zagadnienia kontraktu terytorialnego województwa kujawsko-

pomorskiego zawarte w stanowisku zarządu województwa. Podkreślił, że to co zostało 

zrobione w dziedzinie służby zdrowia, generuje kolejne potrzeby i chęć podnoszenia 

standardów infrastruktury, ale też wchodzenia w nowe dziedziny, które dotychczas z powodu 

braków środków nie mogły być dostatecznie dofinansowane i rozwijane. W zakresie ochrony 

zdrowia planowane potrzeby oszacowano na ok. 2 mld zł (bez rozdzielania na część krajową  

i część regionalną). W ramach poprawy ratownictwa medycznego planowana jest dobudowa 

oddziału ratunkowego w Toruńskim Szpitalu Zespolonym, wymiana taboru ambulansów  

w zespołach dojazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego, wyposażenie dużych 

miast w motoambulanse
1
, stworzenie centrum doskonalenia kadr ratowniczych. W ramach 

poprawy warunków i funkcjonowania szpitali planowana jest rozbudowa i modernizacja 

Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela doposażenie, utworzenie 

stomatologicznego centrum dydaktyczno-leczniczego, zmiana lokalizacji oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacja zaplecza ratownictwa medycznego, budowa 

nowoczesnego lądowiska śmigłowców ratunkowych. Ponadto planowane jest stworzenie  

w województwie kompleksowego systemu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi. System 

ten dotyczyłby nie tylko pacjentów geriatrycznych, ale również chorych na Alzheimera, czy 

też osób po wypadkach komunikacyjnych. Z założenia łączyłby świadczenia stricte medyczne 

ze świadczeniami opiekuńczymi.  

Pani Poseł Iwona Kozłowska podkreśliła, że jej zdaniem nie powinno łączyć się domów 

opieki z zakładami opieki zdrowotnej. W tej dziedzinie dostrzega potrzebę zarówno wsparcia 

Domów Pomocy Społecznej o opiekę lekarzy specjalistów, unormowania sytuacji 

pielęgniarek, jak i wzmocnienia opieki rehabilitacyjnej.  

Krzysztof Tuczapski, zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  

ds. medycznych podkreślił, że problemy województwa znane są Centrali NFZ z powodu 

zawirowań, jakie miały miejsce przy kontraktowaniu usług rehabilitacyjnych. System, który 

został stworzony na podstawie zapisów ustawowych, ocenia oferty i to jakość ofert decyduje  

                                                           
1
 motocykle wykorzystywane jako narzędzie ratunkowe, dzięki posiadanemu specjalnemu doposażeniu w sprzęt 

medyczny, oraz kwalifikacjom osób, które jeżdżą pojazdem [przyp.  red.] 



o wyniku postępowania. Jego zdaniem nie wszyscy przypatrzyli się obowiązującym zapisom 

prawa. Dlatego oferty złożone w postępowaniu konkursowym nie były takie, jak być 

powinny. Oczywiście, pozostaje kwestia oceny kompleksowości świadczeń. Jeżeli dana 

jednostka miała już kontrakt w zakresie rehabilitacji, to przesuwało ją wyżej w rankingu. 

Placówka, która nie została wybrana, ma możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, który ostatecznie rozstrzyga postępowanie konkursowe. Zgodnie  

z prawem centrala NFZ nie ma wpływu na rozstrzygnięcie konkursowe w danym regionie. 

Prezes zauważył jednak, że sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim skłoniła centralę 

do przyjrzenia się działaniom regionalnego oddziału, między innymi przeprowadzono  

w nim kontrole. Zmieniły się władze oddziału i obecnie trwa okres przejściowy, który 

zakończy konkursowy wybór dyrektora oddziału.  

Pani Poseł Anna Bańkowska postulowała zwiększenie wpływu samorządu  

na kształtowanie planu zakupu świadczeń zdrowotnych. 

Pan Dawid Stachurski, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, odnosząc się  

do problemów przy kontraktowaniu świadczeń medycznych, podkreślił, że pracownicy NFZ 

zobowiązani są do działania w określonym trybie.  Jednostki w postępowaniu konkursowym 

są sobie równe niezależnie od tego, czy są to podmioty publiczne, czy prywatne. Dlatego 

zgodnie z obowiązującym prawem mają mieć równe szanse w konkursie, niezależnie od tego 

jak długo posiadały one kontrakty z NFZ. Odnosząc się do postulowanego dostosowania 

planu zakupów do potrzeb społeczności lokalnej poinformował, że od 1 stycznia 2015 roku 

zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej spowodują decentralizację NFZ. Centrala 

straci część uprawnień i kompetencji na rzecz oddziałów wojewódzkich. Ponadto od połowy 

2016 roku będą opracowywane mapy potrzeb zdrowotnych dla wszystkich województw. 

W oparciu o te mapy będą konstruowane, między innymi plany zakupów. Zmiany zostały 

uchwalone w tym roku, ale ich wejście w życie  jest niestety odsunięte w czasie. Zmieniają 

się również czasy trwania kontraktów. Kontrakty będą dłuższe – trzy; pięć; a nawet 

dziesięcioletnie. W trakcie ich trwania będzie możliwość kontraktowania dodatkowych 

świadczeń. Przeznaczane na to będą środki z rezerwy bądź te, które nie będą wykorzystane  

w oddziale NFZ. 

Pan Marek Nowak, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu 

zaapelował do wszystkich, by dostrzegli, że województwo kujawsko-pomorskie ma mnóstwo 

nowych, racjonalnych pomysłów. Na szczególne uznanie zasługuje jego zdaniem fakt 

posiadania nowoczesnej bazy szpitali publicznych. Podkreślił, że elementem bezpieczeństwa 

państwa jest bezpieczeństwo obywatela, a więc szpitala.  



Pan Marcin Zajączkowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Ciechocinek S.A., 

podkreślił, że lecznictwo uzdrowiskowe zostało wpisane do strategii rozwoju województwa 

na lata 2014-2020 jako jedno z trzech kół zamachowych rozwoju gospodarczego. Jest  

na trzecim miejscu w Polsce z ilością łóżek i ilością kuracjuszy, których można obsłużyć  

tj. przeszło 6 tysięcy łóżek i ponad 100 tys. kuracjuszy bądź też turystów. Lecznictwo 

uzdrowiskowe to nie tylko świadczenia finansowane przez NFZ, ale również turystyka 

zdrowotna i medyczna, która stanowi wschodzący segment dochodowy.  

W przyszłym roku NFZ przeznaczy, jednak o 14 mln zł mniej środków na ten rodzaj 

świadczeń. Jego zdaniem jest to sprzeczne z dążeniem do poprawy opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, gdyż świadczenia w tym zakresie można realizować w uzdrowiskach.  

W związku z powyższym potrzebne są zmiany legislacyjne i ustawowe, które spowodują, 

że środki finansowe będą docierały do podmiotów wyspecjalizowanych. W propozycjach 

 do kontraktu województwa kujawsko-pomorskiego zawarty jest plan poprawy dostępności 

komunikacyjnej Ciechocinka, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie 

geotermii oraz finansowanie tężni. 
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