
Spotkanie robocze z Ministrem Zdrowia 

21 grudnia na zaproszenie Ministra Zdrowia, Przedstawiciele Konfederacji Pracodawców Lewiatan 
odbyli w Ministerstwie Zdrowia spotkanie robocze z Panem Ministrem Konstantym Radziwiłem. 
Stronę ministerialną reprezentowali również Panowie Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda oraz 
Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński. Stronę Konfederacji w imieniu świadczeniodawców 
reprezentowali  Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych dr Maciej Piróg oraz członek zarządu 
Pracodawców Zdrowia Pan Bartosz Hajncz. W spotkaniu uczestniczyli również ekspert obszaru 
zdrowia Konfederacji Lewiatan dr Dobrawa Biaduń oraz reprezentujący środowisko farmaceutyczne 
Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Cezary Śledziewski. 

Główne poruszone przez nas obszary problemowe odnosiły się do następujących zagadnień: 

1) system ochrony zdrowia - rola placówek ochrony zdrowia (w tym placówek należących do 
podmiotów prywatnych); 

2) polityka lekowa - konieczność uwzględniania krajowego przemysłu 

3) rola POZ - możliwość udziału w pracach nad projektem. 

W trakcie rozmowy apelowaliśmy do Pana Ministra o powzięcie działań zmierzających do 
rozwiązania nurtujących nasze środowisko problemów. Za najważniejsze uznaliśmy:  

� informację o planowanej roli podmiotów prywatnych w systemie ambulatoryjnej 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, a co za tym idzie zniesienie stanu niepewności co do 
przyszłego kształtu systemu i losu naszych przedsiębiorstw, 

� procedurę opracowywania map potrzeb zdrowotnych i ich wpływu na przyszły kształt 
AOS, 

� prolongowanie o kolejny rok konkursu na opiekę specjalistyczną, 
� brak odpowiedzi w zakresie dopuszczalności ubezpieczeń dodatkowych oraz problemu 

faktycznej współodpłatności pacjentów za materiały używane w niektórych procedurach, 
� przyszła wizja POZ jako deklarowanego koordynatora opieki zdrowotnej i prace nad 

ustawą o POZ 
� problem małej liczby lekarzy kształcących się w kierunku pracy w POZ 

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze i stanowiło otwarcie dialogu pomiędzy 
nowym Ministerstwem Zdrowia a sektorem pracodawców reprezentowanych przez 
Konfederację. Pan Minister kilkakrotnie zaakcentował konieczność przedefiniowania systemu 
opieki zdrowotnej w ten sposób, by w jej centrum ponownie znalazł się pacjent. W ocenie 
Ministra, co do zasady zysk związany z prowadzeniem działalności leczniczej nie może 
stanowić celu samego w sobie. W tym kontekście padła deklaracja symbolicznego 
przemodelowania systemu wyrażająca się w odejściu od pojęcia „rynku zdrowia” a 
zastąpienia go „areną zdrowia”. Minister poinformował o trwających pracach związanych z 
aktualizacją procedur objętych koszykiem świadczeń gwarantowanych również w aspekcie 
ich wyceny. Przedstawiciele Konfederacji poprosili o umożliwienie prac w zespole roboczym 
opracowującym ustawę o POZ.  

Minister Radziwił kilkakrotnie zadeklarował wolę współpracy oraz szerokiego konsultowania 
planowanych rozwiązań ze środowiskiem pracodawców we wszystkich podniesionych 
obszarach . 


