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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA DOLNEGO 

ŚLĄSKA W ROKU 2013 

I. Skład Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska w roku 2013 do 

czasu Zebrania Ogólnego Członków nie uległ zmianie :  

Przewodniczący – Wiktor Wolfson 
Wiceprzewodniczący Ryszard Fedyk 
Wiceprzewodniczący Małgorzata Nakraszewicz 
Członek Zarządu Rafał Dżygóra 
Członek Zarządu Artur Kilijanek 
Członek Zarządu Bartosz Hajncz 
Członek Zarządu Marek Dymkowski 
 

II. Zarząd w/w składzie odbył 20 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 53  uchwały dotyczące  
m.in: 
 
W styczniu 2013r. 

1.  
Zmiany siedziby biura Związku – nowy adres ul. Żelazna 34. 

2.  
Złożenia wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
Wniosek „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów Zarządzania zasobami  ludzkimi 
w firmach branży medycznej” w partnerstwie z firmą Human Partner oraz „Zakładowe 
Fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMSP branży medycznej” z Biurem Doradczym 
Dobry Projekt. 
Zakresy tematyczne projektów: 
 Projekt „Zakładowe Fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMSP branży 
medycznej”. 
Na podstawie indywidualnej analizy potrzeb szkoleniowych firm uczestniczących w projekcie 
(w zakresie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – MMSP) wytypowane zostaną obszary 
tematyczne, które wymagają uzupełnienia braków kompetencyjnych personelu w objętych 
projektem firmach. Firmy członkowskie, które założą u siebie  
 
zakładowy fundusz szkoleniowy, uzyskają wsparcie finansowe, dzięki któremu będą mogły 
przeszkolić personel w tych kluczowych obszarach. 
 

Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów Zarządzania zasobami  
ludzkimi w firmach branży medycznej”. 
Adresatami projektu jest kadra zarządzająca firm członkowskich ZPOZDS.  
W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza potrzeb danej firmy członkowskiej w 
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przeprowadzone zostaną warsztaty odnośnie 
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praktycznych aspektów wypracowywania 
standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Każda z firm uczestniczących w projekcie 
otrzyma bezpłatne doradztwo oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania w zakresie 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dla menadżerów przewidziano sesje coachingowe 
poświęcone tematyce efektywnego wdrażania Zarządzania Zasobami Ludzkimi w 
przedsiębiorstwie. 

 
W marcu 2013r.  

3.  
W związku z pozytywnym wynikiem na liście rankingowej konkursu 5.5.2_7 Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej i tym samym przygotowaniem do realizacji projektu „Wzmacnianie 
potencjału ZPOZDŚ motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” podjęto 
uchwałę o podpisaniu umowy z pracownikami projektu: Panią Honoratą Dudek Frysiak na 
stanowisku Specjalista ds. administracyjnych oraz Iwoną Wójcik na stanowisku Koordynator 
Projektu. 

4.  
Podjęto uchwałę o zorganizowaniu Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku we 
Wrocławiu w Hotelu Mercure w dniu 08.06.2013 r.  

 
W lipcu 2013r. 

5.  
W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku „Jednostki naukowe + przedsiębiorcy 
= rozwój współpracy w zakresie genetyki na dolnym Śląsku” złożonego w odpowiedzi na 
konkurs III/8.2.1/PN/12  i tym samym przygotowaniem do realizacji podjęto uchwałę o 
zatrudnieniu Pani Iwony Wójcik na stanowisku Kierownika Projektu, Pani Honoraty Dudek-
Frysiak na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji oraz Pani Joanny Jastrząbek na stanowisku 
Animatora Transferu. 
 
Projekt ma na celu umożliwienie członkom Związku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z 
zakresu metod genetycznych dostępnych dzięki bezpośredniej współpracy z jednostkami 
naukowymi. Wdrożenie innowacji genetycznych ma przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności i efektywności leczenia a tym samym poniesienia poziomu konkurencyjności 
firm członkowskich. W ramach projektu organizowane będą konferencje i seminaria z 
polskimi i zagranicznymi ekspertami w zakresie genetyki, a dla uczestników projektu zostaną 
opracowane indywidualne programy wdrożeń innowacji genetycznych. 
 
W sierpniu 2013r. 

6.  
Zarząd ZPOZDŚ podjął jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu  do Stowarzyszenia Klaster 
Innowacyjna Medycyna. 

7.  
Zarząd podjął uchwałę dot. organizacji Konferencji integracyjno-szkoleniowej wraz z DZLR-P 

 
  

http://www.pracodawcyzdrowia.pl/


                                                                       
                           
  Wrocław, 14.06.2014r                          

Związek Pracodawców  
Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska 
Żelazna 34, 53-428 Wrocław 
NIP: 8971698378, KRS: 0000214759 
tel. / fax . (071) 349-80-63 
biuro@pracodawcyzdrowia.pl 
www.pracodawcyzdrowia.pl 
 

 

W październiku 2013r. 
8.  

Zarząd ZPOZDŚ podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia poparcia Zarządowi 
Federacji ZPOZ PZ dla inicjatywy powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie 
zmiany ustawy refundacyjnej. 

9.  
W związku z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej projektów złożonych w styczniu do 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podjęto uchwały dot. przyjęcia do pracy: 
Pana Pawła Pudełko na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych, Joanny Handziak 
Buczko na stanowisku Koordynatora Projektu -  „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie 
standardów Zarządzania zasobami  ludzkimi w firmach branży medycznej” 
oraz  
Pani  Magdaleny Frydrych na stanowisku Koordynatora Projektu, Pani Ilony Radojewskiej na 
stanowisku specjalisty ds. rekrutacji projektu - „Zakładowe Fundusze szkoleniowe 
lokomotywą rozwoju MMSP branży medycznej”. 
 
W listopadzie 2013r. 

10.  
Zlecono wykonanie Analizy Trendów Sektora Ochrony Zdrowia. 

11.  
W związku z rezygnacją Pani Honoraty Dudek-Frysiak z pracy na stanowisku specjalista ds. 
promocji  w projekcie „Jednostki naukowe + przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie 
genetyki na dolnym Śląsku” podjęto uchwałę dot. przyjęcia do  pracy Pana Maćka Warycha. 
 
W grudniu 2013r. 

12.  
Przyjęto strategię rozwoju przygotowaną przez firmę Sequence oraz nowe logo Związku. 

 
 

13.  
Podjęto uchwałę dot. powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Pani Iwonie Wójcik 
 
Podjęto uchwałę dot. wykonania nowej strony www ZPOZDŚ 
 

14.  
W roku 2013r. przyjęto 8 nowych Członków: 

Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz 
Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Nakraszewicz 
Grupa Manas 
ORTIS S.C. P. CHUDY, M. WOLFSON 
SALMED Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec 
NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego 
Specjalistyczne Praktyki Lekarskie Krystyna Baster Tuła, Edmund Tuła 
A2 A.Krawczyk-Jagmin, A. Kosińska Sp. J. 

http://www.pracodawcyzdrowia.pl/
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III. Związek wspierał rozwój działania Grupy Zakupowej. Prowizje w 2013r. wyniosły 
79.320,61 zł 
 
IV. Związek nadal Uczestniczy w wydawaniu Gazety Porozmawiajmy o Zdrowiu. 
Koszt wydania i dystrybucji wyniósł 51877,80 
 
V. Wraz  z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych Pracodawców   zorganizowano 
konferencję szkoleniową w terminie 26,27.10.13r. w Świeradowie Zdrój w Hotelu Malachit.  
 
VI. W ramach projektu „Wzmacnianie potencjału ZPOZDŚ motorem do rozwoju dialogu 
społecznego na Dolnym Śląsku” zrealizowano w 2013r.: 
 
3 konferencje w miesiącach: czerwiec, wrzesień, listopad 2013 dla 160 osób. 
 
Cel konferencji: wypracowanie/uzgodnienie  10 stanowisk dotyczących najważniejszych 
kwestii  w zakresie funkcjonowania pracodawców  z sektora ochrony zdrowia. 
Tematyka konferencji: 

 Zarządzanie podmiotami leczniczymi.  

 Główne wyzwania oraz postulowane kierunki zmian  w opiece zdrowotnej. 

 Technologie informacyjne w ochronie zdrowia.  

 Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, m.in. w kontekście projektu 
ustawy o jakości w ochronie zdrowia. 

 Polityka lekowa oraz inne. 

 Najważniejsze założenia polskiej polityki zdrowotnej na najbliższe lata w 
kontekście wskaźników demograficznych i  wydłużenia wieku emerytalnego.  

 Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych. 
 
5 dwudniowych szkoleń dla Członków Zarządu w okresie: czerwiec - sierpień 2013 
 
2 badania Członków Związku oraz Członków Zarządu przeprowadzone metodą FGI oraz  IDI  
w terminie październik-listopad 2013  
 
Na podstawie badań powstał „Raport na temat barier i problemów ochrony zdrowia” oraz  
„Strategia rozwoju ZPOZDŚ na lata 2013-2015”. 
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