


Konfederacja Lewiatan

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Porozumienie Zielonogórskie

Stowarzyszenie Klaster Innowacyjna Medycyna

Fundacja na Rzecz Opieki Zintegrowanej

Pracodawcy Zdrowia są członkiem prestiżowych sieci 
i organizacji, które wpływają na tworzenie polityki 
w obszarze zdrowia i stanowią najbardziej wpływowe 
organizacje biznesowe w Polsce reprezentujące interesy 
pracodawców.

Mamy wpływ
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Pracodawcy Zdrowia to branżowa 
organizacja pracodawców działająca 
w imieniu podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. 
Naszym celem jest wspieranie rozwoju 
firm z branży ochrony zdrowia.

nasze priorytety

Organizacja

Budujemy trwałe relacje z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie  

bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych.

Rozwój i szkolenia

Priorytetem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności członków 

i partnerów biznesowych poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdra-

żanie najwyższych standardów odpowiedzialnego rozwoju.

wartości Pracodawców Zdrowia
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Nie ustajemy 
w wysiłkach, 
by głos biznesu był 
jeszcze silniejszy! 

Zapraszam
do Pracodawców
Zdrowia!
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ponad

10 mln zł
środków UE
pozyskanych na 
rzecz członków

O NAS

Nasi Członkowie posiadają 
kontrakty z NFZ na kwotę 
ponad
 
30 000 000 zł
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OBSZARY
DZIAŁANIA

Wspieramy rozwój naszych członków 
poprzez aktywne działania w najważniej-
szych obszarach działalności podmiotów 
branży ochrony zdrowia.
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Bardo 1

Bielawa 3

Boguszów-Gorce 1

Budzów 1

Ciepłowody 1

Duszniki-Zdrój 1

Dzierżoniów 3

Gaworzyce 1

Głogów 2

Jawor 1

Kamienna Góra 1

Kąty Wrocławskie 1

Kłodzko 5

Krośnice 1

Lądek-Zdrój 1

Legnica 4

Lubomierz 1

Lutomia 1

Mieroszów 1

Nysa 1

Oława 1

Polanica-Zdrój 1

Pszenno 1

Stara Kamienica 1

Stronie Śląskie 1

Świdnica 5

Świebodzice 1

Wałbrzych 5

Wrocław 10

Wysoka 2

Ząbkowice Śląskie 1

Ziębice 1

Żarów 2

CZŁONKOWIE 
ZWIĄZKU

Województwo 
dolnośląskie
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W 2019 roku wpłynęło około 30 zapytań od Członków Związku 
i na tej podstawie wydano 30 opinii:

1. Opinia na temat postępowania w przypadku wymuszania przez agresywnego pacjenta skierowania 
do lekarza specjalisty.

2. Opinia na temat wydania synowi kserokopii dokumentacji medycznej zmarłej matki. Pacjentka za życia 
złożyła upoważnienie, lecz nie upoważniła syna.  

3. Czy w placówce medycznej POZ i AOS można zatrudnić ratownika medycznego, który będzie wykonywał 
czynności będące w jego kompetencjach?

4. Opinia na temat przechowywania oryginałów dokumentacji medycznej pracowników w przypadku 
przejścia pracodawcy do innego podmiotu medycyny pracy.

5. Opinia w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych w ramach EKUZ dla obcokrajowców 
przebywających w Polsce.

6. Opinia na temat zatrudnienia pielęgniarki do pracy w przychodni POZ na umowę zlecenie.  

7. Czy w deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, którą wypełnia świadczeniobiorca, muszą być dołączone objaśnienia?

8. Opinia na temat przekroczenia liczby 2500 pacjentów na 1 lekarza.

9. Opinia na temat kosztów transportu sanitarnego przez poradnię ambulatoryjną opieki specjalistycznej.

Przygotowane wzory pism, instrukcji, procedur:

1. Wzór wniosku o odstąpienie od codziennego raportowania kolejek dla świadczeniodawców AOS.

2. Baza danych odpadowych – instrukcja.

3. Procedury jakościowe.

4. Jak reagować na naruszenia ochrony danych osobowych?

5. Instrukcja na temat wprowadzenia przez NFZ obowiązku uzupełnienia danych adresowych do portalu.

6. Okresy retencji dokumentacji kadrowej.

7. Kompleksowy materiał – Akredytacja POZ – procedury i formalności.

8. Zalecenie przekazania za pomocą portalu świadczeniodawcy do NFZ pisma dotyczącego certyfikatu 
akredytacyjnego MZ wraz z przykładowym wzorem pisma.

9. W związku z przygotowaniem podmiotów leczniczych do możliwości wystawiania m.in. e-recept  instrukcja 
dotycząca wniosku o założenie konta w systemie P1 w celu wygenerowania certyfikatów (konto oraz cer-
tyfikaty niezbędne są do wystawiania e-recept, e-skierowań, a w przyszłości do prowadzenia Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej P1).

10. Procedura podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

11. Zmiana zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.

REPREZENTACJA 
CZŁONKÓW
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Pisma wysłane w roku 2019

1. Pismo do Ministra Zdrowia oraz do Wiceministrów J. Cieszyńskiego, Z. Króla i M. Miłkowskiego w sprawie 
codziennego raportowania kolejek w AOS.

2. Pismo do Prezesa NFZ dot. APKOLCE.

3. Pismo w sprawie Neocate.

4. Pismo w sprawie konieczności wystawienia skierowania POZ dla pacjenta onkologicznego, załączonego 
do karty DiLO. Czy konieczne jest załączenie skierowania do poradni specjalistycznej lub szpitala razem 
z kartą DiLO i jak rozliczane jest takie świadczenie?

5. Pismo do DOW NFZ z zapytaniem: jaką procedurą posługują się szpitale w zakresie opieki nad pacjentami 
po leczeniu szpitalnym z urazami narządu ruchu?

6. Pisma do ZUS, KRUS w sprawie finansowania zaświadczeń.

W 2019 r. pracowaliśmy w 2 zespołach roboczych

Najważniejsze obszary naszego zainteresowania w roku 2019

• e-recepta 
• eZLA 
• podwyżki POZ (negocjacje)
• kontraktowanie AOS

Zespół ds. kontraktowania AOS

Zespół pracował nad katalogiem rekomendacji 

zmian systemowych dla Resortu Zdrowia. 

Po wprowadzeniu w życie systemu sieci szpitali, 

istnieje konieczność zdefiniowania na nowo 

roli AOS. Trzeba wyjść z tradycyjnego podziału 

POZ – AOS – Szpital i mówić o systemie pod-

stawowego zabezpieczenia zdrowotnego. Do 

momentu zbudowania wizji jak ma funkcjono-

wać rynek, lepiej że postępowanie konkursowe 

w specjalistyce nie zostało rozpoczęte.

Zespół ds. zniesienia obciążeń 
biurokratycznych w systemie 
zdrowia

W ramach prac zespołu przekazaliśmy propozy-

cje zmian zniesienia obciążeń biurokratycznych 

w systemie zdrowia, w tym m.in. kwestie dot. 

rachunku kosztów w AOS.
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LEGISLACJA
Federacja ma stały zespół negocjacyjny. Organizuje spotkania 
z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji 
i przedstawicielami administracji państwowej. Eksperci PZ są 
obecni w mediach, komentując bieżące wydarzenia i edukując. 

Wybrane sukcesy w roku 2019

Zespół negocjacyjny PZ przekonał stronę rzą-

dową (MZ i NFZ) o bezzasadności obciążania 

karami świadczeniodawców POZ za stosowa-

nie nienależnej refundacji za produkt leczniczy 

o nazwie NEOCATE.

W związku z wejściem w życie z początkiem 

2020 roku obowiązku wystawiania recept w po-

staci elektronicznej trwały rozmowy zespołu 

negocjacyjnego ze stroną rządową w roku 2019.  

Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo 

farmaceutyczne, wystawie-

nie w przypadku braku do-

stępu do Systemu Informacji 

Medycznej recepty w postaci 

papierowej jest uprawnieniem 

osoby wystawiającej receptę, 

zabezpiecza potrzeby pacjen-

ta i nie jest obarczone ryzy-

kiem sankcji.

Poradnie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej nie będą musiały 

stosować standardu rachunku 

kosztów na potrzeby analiz 

Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji - taka zmiana znala-

zła się w podpisanej przez prezydenta Ustawie 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze 

e-zdrowia. Zmiana jest efektem protestu Poro-

zumienia Zielonogórskiego przeciwko dodatko-

wym obciążeniom biurokratycznym.

Podjęte przez nas pilne działania doprowadzi-

ły do zmiany przepisów i usunięcia z Ogólnych 

Warunków Umów zapisu §41a, który nakła-

Dzięki Członkostwu 
w Federacji Związków 

Pracodawców Ochrony 
Zdrowia Porozumienie 
Zielonogórskie mamy 
dostęp do informacji 

o bieżących projektach 
legislacyjnych.

dał obowiązek informowaniu pisemnie NFZ 

o osobach upoważnionych do reprezentowa-

nia świadczeniodawcy przed Funduszem – do 

końca sierpnia jednorazowo, a potem przy każ-

dej zmianie.

Na wniosek Porozumienia Zielonogórskiego 

Dyrekcja Centrali NFZ rekomendowała  Dyrek-

torom Oddziałów by pozytywnie opiniowali 

umotywowane pisma Świadczeniodawców 

o wyrażenie zgody na raportowanie kolejek raz 

w tygodniu.

Dzięki działaniom Porozumienia 

Zielonogórskiego udało się rów-

nież zlikwidować zbędne obciąże-

nie biurokratyczne w podstawowej 

opiece zdrowotnej. Porozumienie 

Zielonogórskie przekonało prezesa 

NFZ i ministra zdrowia, by nie trzeba 

było co miesiąc składać do oddzia-

łów wojewódzkich NFZ oświad-

czenia o wypłacaniu podwyżek dla 

pielęgniarek. Obowiązek ten, okre-

ślony w załączniku nr 6 zarządzenia 

prezesa NFZ w sprawie warunków 

zawarcia i realizacji umów o udzie-

lanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, został uchy-

lony.  

Procedowany projekt rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących stan-

dardu rachunku kosztów u świadczeniodaw-

ców AOS, którego konsultacje trwały w roku 

2019, nie będzie obowiązywać od 01.01.2020 r. 

Pracodawcy Zdrowia apelowali o opóźnienie 

wejścia w życie nowych przepisów.

900
oficjalnych 

opinii rocznie
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LEGISLACJA
Nasi eksperci

BARTOSZ HAJNCZ

Powiatowa Rada Zatrudnienia we Wrocławiu

Rada ds. ochrony zdrowia Konfederacji Lewiatan

MAŁGORZATA NAKRASZEWICZ

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Zespół ds. kontraktowania AOS

WIKTOR WOLFSON

Wojewódzka Rada ds. potrzeb Zdrowotnych

IWONA WÓJCIK

Regionalne Forum Terytorialne

Program Dostępność Plus Dla Zdrowia

Zespół ds. zniesienia obciążeń biurokratycznych w systemie zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia 
przy Ministerstwie Zdrowia

Nasze działania wspiera kancelaria prawna Lecha Salacha 
oraz działy prawne obydwu reprezentatywnych organizacji:

11

Konfederacji Lewiatan

Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 
Porozumienie Zielonogórskie
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Konferencja „Perspektywy dla 
branży ochrony zdrowia w roku 
2019"

16.02.2019 r. Hotel Novotel Wrocław

W programie m.in. o aktualnych zmianach 
w prawie: minimalne wynagrodzenie pra-
cowników ochrony zdrowia; przekształcenia 
w sp. z o.o.; ustawa o POZ; uprawnienia 
lekarzy; nowela Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej; plan wdrażania e-zdrowia; prawa 
pacjenta, prawa lekarza i pielęgniarki; RODO. 
Dyskusja o perspektywach dla przedsiębior-
ców branży medycznej w roku 2019.

Ponad 100 uczestników.

Bal Lekarza

16 lutego 2019, Hotel Novotel 

Wrocław

Ponad 120 uczestników.

Warsztaty dot. diagnostyki RZS

6 kwietnia 2019, Hotel Mercure Karpacz

Warsztaty były dedykowane dla personelu 
medycznego z placówek uczestniczących 
w projekcie dotyczącym profilaktyki reu-
matoidalnego zapalenia stawów. 

Ponad 80 uczestników.

Piknik Rodzinny 

7 września 2019, Pałac Krobielowice

Celem spotkania było głębsze pozna-
nie codziennych wyzwań i wspólnych 
doświadczeń w praktykach lekarskich, jak 
również wzajemna integracja środowi-
ska. Oprócz networkingu i dyskusji plene-
rowych, odbyły się szkolenia i warsztaty 
m. in.:

• Iniekcje około i dostawowe – prelekcja i ćwicze-

nia na fantomach.

• Asertywność w kontaktach z pacjentami.

• Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

• Leczenie bólu przewlekłego, zasady stosowania 

marihuany leczniczej.

• Leczenie ran.

Dla dzieci przygotowane zostały ciekawe 
atrakcje prowadzone przez doświadczo-
nych animatorów.

Ponad 60 uczestników. Konferencja Integracyjno- 
Szkoleniowa 
26-27 października 2019, Hotel Mercure 

Karpacz

Ponad 250 uczestników.

Konferencja „Forum Lekarze 
Lekarzom”

14 września 2019, Hotel Mercure Wrocław

Celem wydarzenia było stworzenie plat-
formy współpracy pomiędzy sektorem 
medycznym – lekarzami różnych specjali-
zacji, pielęgniarkami, samorządami lekar-
skimi i sektorem niemedycznym, mającym 
wpływ na kształt, jakość, funkcjonowanie 
opieki onkologicznej, a więc pomiędzy: 
psychologami, samorządowcami, przed-
stawicielami organizacji pozarządowych, 
reprezentującymi pacjentów onkologicz-
nych, przedstawicielami mediów, odpo-
wiedzialnymi za przekaz medialny wiedzy 
o zdrowiu do społeczeństwa.

Ponad 100 uczestników.
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W 2019 roku prowadziliśmy różnorodne 
działania informacyjno-promocyjne

Akcje społeczne
W lutym 2019 roku Związek zaangażował się w ogólnopolską inicjatywę „Szczepimy, 

bo myślimy”. W praktykach pacjenci mogli podpisać się na listach poparcia dla pro-

jektu ustawy zezwalającej samorządom na przyznawanie dodatkowych punktów za 

szczepienia w rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Informowaliśmy o akcji na stronie 

Związku. 

Newslettery informacyjno-edukacyjne
Raz dziennie przesyłamy newsletter informacyjny zawierający najważniejsze informa-

cje zamieszczone na stronie www. Raz w tygodniu Członkowie otrzymują newsletter 

z ofertami Grupy Zakupowej.

Informacje o działaniach Związku pojawiały się również w newsletterze PZ:

15 stycznia 
o szkoleniach, w jakich brali udział członkowie Związku w 2018 roku,

30 stycznia 
o projektach unijnych, które Związek prowadził w 2019 roku,

13 marca 
o spektaklu charytatywnym „Nadzieja” na rzecz Julii Zakrockiej,

22 października 
o aukcji na rzecz Maksymiliana Muchy podczas I Pikniku Rodzinnego 
w Krobielowicach

Serwis www 
Na stronie www.pracodawcyzdrowia.pl zamieszczane są ważne informacje związane 

z systemem ochrony zdrowia, polityką zdrowotną. Rocznie zamieszczamy około 

500 newsów. 

www.pracodawcyzdrowia.pl
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PROJEKTY UE

Przeprowadziliśmy ponad 280 spotkań edukacyj-
nych dla pacjentów w ramach kampanii eduka-

cyjnej „Wybieram”. Głównym celem programu jest 

budowanie kompetencji zdrowotnych, czyli wiedzy 

i umiejętności w zakresie dbania o swoje zdrowie. 

W spotkaniach udział wzięło około 1200 osób.

Zrealizowaliśmy 50 wizyt monitoringowych 
w placówkach POZ. Celem wizyt było 

sprawdzenie placówki pod kątem wdroże-

nia zaleceń ze szkoleń w obszarze RODO, 

HR, obsługi klienta.

Opracowaliśmy 

broszurę dla lekarzy 

na temat współpracy 

lekarzy POZ i lekarzy 

specjalistów.

Przeszkoliliśmy 

ponad 100 osób 

w ramach cyklu 

konferencji na temat 

zmian legislacyjnych.

Przeszkoliliśmy 

ponad 100 lekarzy 
i pielęgniarek w ra-

mach realizowanych 

projektów profilak-

tycznych.

Wspieraliśmy pro-

jekty profilaktyczne, 

w ramach których 

świadczenia zdrowot-

ne otrzymało ponad 
5400 pacjentów.

Przygotowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 

2 kampanie eduka-
cyjne dla pacjentów
1. „Życzliwość i zdro-

wie idą w parze”

2. „Wybieram”.

Opracowaliśmy bazę 

wiedzy w 3 obszarach: 

RODO, HR, obsługa 

klienta.

Opracowaliśmy 

44 procedury 

jakościowe dla POZ

Wspieraliśmy człon-

ków w pozyskaniu 

środków w ramach 

programu Dostęp-

ność+ dla zdrowia. 

Złożono 19 wnio-
sków na ponad 
9 000 000 zł.
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W 2019 r. realizowaliśmy 1 projekt współfinansowany 
ze środków UE, a nieformalnie wspieraliśmy 
3 projekty.

Projekt realizowany w formalnym partner-

stwie z Dolnośląskim Związkiem Lekarzy 

Rodzinnych-Pracodawców.

„Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie 
podniesienie jakości w POZ.”

Celem głównym projektu było wdroże-

nie w 50 placówkach podstawowej opieki 

zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych 

poprawiających jakość funkcjonowania tych 

podmiotów.

W ramach projektu:

1. Przygotowano kampanię edukacyjną „Wy-
bieram” oraz zrealizowano w jej ramach 292 
Warsztaty Zdrowia dla pacjentów z placówek 
POZ, które zgłosiły się do projektu. Wzięło 
w nich udział około 1200 osób.

2. Przeprowadzono ankietyzację oraz wizyty 
monitoringowe w placówkach POZ

3.  Przygotowano 3 bloki wiedzy: 

•  w zakresie RODO

•  w zakresie obsługi klienta

•  w zakresie HR

4. Przygotowano Księgę procedur dla POZ 
obejmującą łącznie 44 procedury.

5. Przygotowano platformę do konsultacji po-
między lekarzami.

6. Przygotowano kampanię edukacyjną 
„Życzliwość i zdrowie idą w parze”.

7. Projekt został zakończony w roku 2019. 

Projekty, które wspieraliśmy mimo braku 

formalnego partnerstwa. 

 

„Program profilaktyki pierwotnej 
i wczesnego wykrywania nowo-
tworów głowy i szyi na terenie 
województw: dolnośląskiego, 
lubuskiego, opolskiego”

„Zapobieganie niepełnosprawno-
ści poprzez wczesne wykrywanie 
reumatoidalnego zapalenia sta-
wów w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu”

„Wzrasta liczba nowotworów skóry 
–zbadaj się!”
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GRUPA ZAKUPOWA

Korzyści dla  
Pracodawców Zdrowia
1. obniżenie kosztów zakupu produktów 

i usług,

2. oszczędność czasu wynikająca z precyzyj-
nego wyboru i analizy rynku dostawców, 
pracy grupowej nad uzgodnieniami specyf-
kacji oraz warunków handlowych,

3. dostęp do bieżącej informacji na temat 
rynku oraz pojawiających się nowościach,

4. usprawnienie procesów zakupowych 
poprzez rekomendacje produktów i usług 
najwyższej jakości.

Grupa zakupowa 
Medical Progress posiada dziś 
ponad 20 podpisanych umów 

o współpracy z dostawcami 
różnych produktów i usług. 

Daje to możliwość skorzystania 
z wynegocjowanych ofert 
dopasowanych do profilu 

działalności członków Związku.

Co robimy?

słuchamy 
Państwa potrzeb zakupowych,

analizujemy 
dla Państwa oferty produktów/usług 
u różnych konkurencyjnych dostaw-
ców,

negocjujemy 
dla Państwa rabaty niedostępne dla 
przedsiębiorców działających samo-
dzielnie lub w małej grupie,

oferujemy 
możliwości skorzystania z atrakcyj-
nych cen zakupu produktów/usług 
z zachowaniem najwyższej jakości,

koordynujemy 
zakupy grupowe zwłaszcza w sytu-
acjach niedoboru jakiegoś produktu 
lub w przypadkach dostępności 
oferty przy odpowiednio dużym 
wolumenie,

zapewniamy 
wzrost poziomu oszczędności 
przedsiębiorstwa wraz ze wzrostem 
Państwa zaangażowania w nowe 
oferty Grupy Zakupowej - poprzez 
skorzystanie z kolejnych nowych 
kategorii zakupowych,

oszczędzamy 
Państwa czas i pieniądze,

gwarantujemy 
zachowania tajemnicy handlowej 
i poufności przekazywanych 
danych, a także profesjonalizm 
i jakość obsługi.

20
dedykowanych 

ofert w 2019
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Dostawcy grupy zakupowej 
Medical Progress

laboratoria 
Diagnostyka, dr  n. med. Teresa Fryda Laboratorium 
Medyczne Sp. z o.o., ALAB 

zaopatrzenie medyczne (materiały opatrunkowe, szcze-
pionki) 
Cezal, Ortis – sklep ortopedyczny, SensDX, Medilab

sprzęt 
Medinco, Intimex, HS Medical, Telemedycyna Polska

szkolenia zewnętrzne 
Akademia Dermatoskopii

zatrudnianie lekarzy, pielęgniarek cudzoziemców 
Medintegrum

pożyczki, leasing 
Europejski Fundusz Leasingowy

oprogramowanie 
Asseco – mMedica, Comarch, Atende Medica

wnioski unijne 
Biuro Doradcze „Dobry Projekt”

polityki bezpieczeństwa, ochrony danych, wdrożenie ISO 
AGM Consulting

ubezpieczenia 
InterPolska

transport sanitarny 
Triage Sp. z o.o.

materiały biurowe 
Team Office

W 2019 roku Grupy Zakupowej 
dołączyły firmy:

• Telemedycyna Polska - holtery EKG, holtery ciśnienie, 

teleopieka i zdalny opis

• Medintegrum - zatrudnianie lekarzy, pielęgniarek cudzo-

ziemców

• SensDX – testy do szybkiej diagnostyki wirusa grypy

W 2019 r. Grupa Zakupowa 

Medical Progress złożyła  

6 wniosków o dofinanso-

wanie z Krajowego Fundu-

szu Szkoleniowego na łącz-

ną kwotę 119 800 zł.

W ramach wniosków reali-

zowane były szkolenia dla członków:

• BLS: podstawowe czynności ratujące życie, 

• ALS: zaawansowane czynności ratujące 

życie, 

• Nowoczesne metody leczenia ran, 

• USG narządów jamy brzusznej, 

• Techniki sprzedaży produktów i usług 

medycznych.

Specjalistyczne szkolenia

Współpraca z Akademią Dermatoskopii przy 

organizacji szkoleń pozwoliła na realizację 

aż 7 edycji szkoleń z demoskopii oraz 1 

szkolenie z chirurgii skóry.

Jako zaplecze techniczne obu Związków, 

Grupa Zakupowa pozyskała na Konferencję 

w Karpaczu (26-27 października 2019) 17-stu 

sponsorów, których wkład finansowy wraz 

z symbolicznymi wpłatami Uczestników 

zapewnił całkowite pokrycie kosztów orga-

nizacji przedsięwzięcia. Wśród sponsorów 

znaleźli się m. in. Polpharma, Interpolska, 

Volvo, Diagnostyka, Lek-am, Lekseek, Tria-

ge, Credit Agricole, Telemedycyna Polska, 

SensDX, Medilab. 

Wsparcie działań CSR 

Spółka Medical Progress aktywnie włączyła 

się w działania CSR Związku m.in. poprzez 

zorganizowanie aukcji charytatywnych 

na Pikniku w Krobielowicach oraz na Konfe-

rencji w Karpaczu.

szkolenia 

KFS
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EDUKACJA
„Życzliwość i zdrowie idą w parze” – pod takim hasłem zrealizowano 
w roku 2019 dwie kampanie informacyjne adresowane do lekarzy POZ, 
lekarzy specjalistów oraz pacjentów na Dolnym Śląsku.

Do dolnośląskich przychodni trafi-

ły zestawy dobrych praktyk. Pierw-

szy – „Twoja wizyta w przychodni 

w 10 krokach” jest adresowany do 

pacjentów, drugi to „Katalog do-

brych praktyk dotyczących współ-

pracy lekarzy POZ i lekarzy spe-

cjalistów”. Kampania ma na celu 

usprawnienie komunikacji między 

lekarzami oraz lekarzami i pacjen-

tami. Ilustracje do niej przygoto-

wał Andrzej Mleczko. Projekt jest 

realizowany przez Dolnośląski 

Związek Lekarzy Rodzinnych-Pra-

codawców w partnerstwie ze 

związkiem Pracodawców Zdrowia 

oraz Fundacją „Promocja Zdro-

wia-Zdrowie albo tytoń”, a współ-

finansowany z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego.

Kampanie są odpowiedzią na na-

rastającą potrzebę usprawnienia 

wizyt w przychodniach oraz sku-

teczniejszego współdziałania le-

karzy POZ i lekarzy specjalistów. 

Prace nad projektem trwały blisko 

rok.

Broszury i plakaty, które trafiły do 

rąk pacjentów i lekarzy na Dol-

nym Śląsku, zostały przygotowa-

ne m.in. w oparciu o badania ja-

kościowe: wywiady z lekarzami 

specjalistami i lekarzami POZ oraz 

warsztaty kreatywne, w których 

udział wzięły obie grupy. 

Efektem finalnym było przygoto-

wanie raportu z rekomendacjami 

na temat współpracy lekarzy POZ 

i specjalistów a następnie na tej 

podstawie dwóch katalogów do-

brych praktyk: jednego dla lekarzy 

i drugiego dla pacjentów.

„Twoja wizyta w przychodni w 10 

krokach” w atrakcyjnej i przystępnej 

formie broszur i plakatów pomaga 

pacjentom i lekarzom zbudować 

lepszą komunikację i podnieść sku-

teczność wizyt w przychodniach. 

Zawiera przydatne informacje i su-

gestie dotyczące m.in. wystawia-

nia zwolnień, skierowań i ogólnej 

opieki medycznej.

„Katalog dobrych praktyk doty-

czących współpracy lekarzy POZ 

i lekarzy specjalistów”, który otrzy-

mują właśnie obie grupy lekarzy 

na Dolnym Śląsku, stanowi bardziej 

specjalistyczny zbiór przepisów 

obowiązującego prawa i pokazuje, 

jak na jego podstawie obie grupy 

lekarzy mogą współpracować ze 

sobą bardziej efektywnie, przez co 

skrócą i poprawią opiekę medycz-

ną nad pacjentami.
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Kampania edukacyjna „Wybieram!”, to program, którego celem było 
zbudowanie kompetencji zdrowotnych mieszkańców Dolnego Śląska, 

czyli wiedzy i umiejętności zadbania o swoje zdrowie.

Wybieram życie 
Prewencja chorób układu krążenia 
i nowotworów złośliwych.

Wybieram zdrowie 
Prewencja chorób przewlekłych. 

Wybieram świadomie 
Jak skutecznie dbać o zdrowie.

Przekaz i wskazówki zawartew programie zostały opracowane 

przez specjalistów z Fundacji Promocja Zdrowia, pod merytorycz-

nym patronatem prof. dr hab. med. Witolda Zatońskiego. Celem 

przekazu była poprawa jakości oraz wydłużenie życia mieszkań-

ców Dolnego Śląska. 

W ramach kampanii opracowano 3 broszury tematyczne oraz 

plakaty dla 3 programów zdrowotnych, zachęcających do codzien-

nych prozdrowotnych wyborów.

Kampania pod patronatem 

merytorycznym prof. dr hab. 

med. Witolda Zatońskiego. 

3 programy profilaktyki 
prozdrowotnej

3
kampanie 

edukacyjne
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W 2019 roku członkowie Związku okazali wielkie serca podczas 
trzech akcji charytatywnych:

23 stycznia 2019 podczas spektaklu multimedialnego „Nadzieja” we wrocław-
skim klubie Impart wsparli hojnie Julię Zakrocką, niepełnosprawną utalentowaną 
18-latkę chorującą od urodzenia na artrogrypozę (schorzenie polegające na przy-
kurczach mięśni i stawów). Wydarzenie odbyło się z inicjatywy i pod patronatem 
Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców oraz Pracodawców 
Zdrowia. Podczas całego wydarzenia zebrano ponad 10 000 złotych.

7 września 2019 podczas I Pikniku Rodzinnego Lekarzy Rodzinnych w Krobielowi-
cach odbyła się charytatywna aukcja obrazów na rzecz 6-letniego Maksymiliana 
Muchy cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce. Zebraliśmy 3 040 złotych.

27 października 2019 podczas Konferencji Integracyjno-Szkoleniowej w Karpaczu 
przeprowadzona została kolejna aukcja charytatywna. Tym razem lekarze hojnie 
wsparli dzieci swojej koleżanki Anny Chrzan, zmarłej na raka lekarki rodzinnej 
z Wrocławia. Zebraliśmy ponad 30 000 złotych.

W marcu 2019 przedstawicielki DZLR-P brały udział w IV Biegu dla Hospicjów we 
Wrocławiu. Zebrane podczas biegu fundusze organizatorzy przekazali na rzecz 
chorych z dwóch wrocławskich placówek i jednej w Afryce. Anna Krzyszowska-
-Kamińska, Anna Szadura i Magdalena Bitner-Bieleszuk stworzyły Grupę Lekarzy 
Rodzinnych. 

Odpowiedzialny biznes to troska o przyszłe pokolenia. Jest to cel, który 
przyświeca firmie ABC-Czepczyński. Projekt rodziny Czepczyńskich 
oparty został na dedykowanej mu książce „ABC-Empatii, bo wszyscy 
jesteśmy tacy sami”. Projekt ma za zadanie zmieniać myślenie i nega-
tywne postawy. Autorzy przez pakiety metodyczne chcą sprawić, by 
w szkołach na całym świecie edukacja prowadziła do zrozumienia 
i przejawiania empatii w stosunku do ludzi. Lekarze ze Związku włączy-
li się aktywnie w przygotowanie tej książki. Wydawnictwo w ciekawy 
i przystępny sposób tłumaczy młodym czytelnikom, czym są różne 
choroby, dysfunkcje czy niepełnosprawności. Uczy empatii. Lekarze ze 
Związku konsultowali treść książki od strony medycznej. Wydawnictwo 
ukaże się z rekomendacją i pod patronatem Pracodawców Zdrowia.

SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CSR
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NASI INTERESARIUSZE

Pracownicy

Budujemy trwałe relacje z pracownikamiw 
oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeń-
stwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról 
społecznych i zawodowych.

Członkowie związku 
i ich pracownicy

Z naszych usług korzystają firmy z branży 
medycznej. Ich zadowolenie z naszych usług 
jest dla nas najwyższym priorytetem.

Pacjenci

Rozpoznawanie potrzeb w  oparciu o  dialog, 
a  także szacunek i  dbałość o  komfort życia 
pacjentów jest z  jednej strony najwyższym 
sprawdzianem odpowiedzialności, z  drugiej 
strony filarem zrównoważonego i  trwałego 
rozwoju. 

Partnerzy biznesowi

Współpraca z dostawcami i  podwykonawcami 
ma  w  większości przypadków charakter stały, 
zaspokajając bieżące potrzeby Związku, a także 
naszych członków.  

Decydenci

W  ramach prowadzonej działalności prowa-
dzimy oparty o  obowiązujące przepisy prawa, 
w pełni transparentny, otwarty dialog obejmu-
jący między innymi zaangażowanie w  opinio-
wanie projektów rozwiązań legislacyjnych 
na  poziomie ustawodawstwa krajowego 
oraz wspólnotowego. Instytucje polskie, unijne 
i  światowe wyznaczają standardy i  regulują 
praktyki rynkowe, przez co ukierunkowują dzia-
łania podmiotów należących do Związku. 

Organizacje pracodawców

Współpracujemy z wieloma organizacjami, 

zarówno branżowymi jak i regionalnymi, 

budując trwałe relacje z otoczeniem. 

Organizacje pozarządowe

Pracodawcy Zdrowia są aktywni w trzecim 

sektorze zarówno poprzez wsparcie po-

szczególnych podmiotów, a także aktywne 

uczestnictwo.

Media

W obliczu rosnącego znaczenia dostępu 

do informacji, media stały się dla nas klu-

czowym narzędziem komunikacji. Konse-

kwentnie stosujemy najwyższe standardy 

w prowadzeniu otwartych i aktywnych 

relacji z mediami.
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DZIAŁAMY

WSPÓŁPRACUJEMY

WSPOMAGAMY

OFERUJEMY

aktywnie jako członek Konfederacji Lewiatan, 
Federacji Porozumienie Zielonogórskie

z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia 
prywatnym przedsiębiorcom branży medycznej 
korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju 
na rynku

naszych Członków w zakresie pozyskaniu funduszy 
unijnych

udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa
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WYRAŻAMY

INTERWENIUJEMY

INTEGRUJEMY

ORGANIZUJEMY

publicznie interesy naszych członków

w sprawach istotnych dla naszych członków

poprzez organizację różnorodnych eventów

szkolenia, konferencje, eventy



EKSPERCI ZWIĄZKU

Lekarz specjalista chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii. 

W 2004 r. wraz z lokalnym środowiskiem lekarskim zakłada Stowa-

rzyszenie Pracodawców Ochrony Zdrowia Kotliny Kłodzkiej, które 

zostaje przekształcone w Związek Pracodawców Ochrony Zdro-

wia Dolnego Śląska, którego Prezesem jest do dziś. Członek Rady 

Głównej Konfederacji Lewiatan. Właściciel prywatnej przychodni 

Salus Centrum Medyczne (Kłodzko). Odznaczony przez Ministra 

Zdrowia odznaką "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Lekarz specjalista chorób we-

wnętrznych. Wieloletni Prezes 

prywatnej przychodni NZOZ 

CUM Proximum we Wrocławiu.

Odznaczony Brązowym Krzy-

żem Zasługi, odznaką „Wzorowy 

Pracownik Służby Zdrowia”. Wie-

loletni działacz społeczny: m.in. 

w-ce prezes Młodzieżowego 

Klubu Sportowego „Wratislavia”, 

w-ce prezes Klubu Sportowe-

go „Polonia Trzebnica”, prezes 

Klubu Sportowego „Łozina”, 

W Związku prowadzi nadzór 

administracyjno-finansowy.

Lekarz stomatolog. Za działal-

ność na rzecz ochrony zdrowia 

odznaczona przez Ministra 

Zdrowia odznaką honorową 

"Za zasługi dla ochrony zdrowia" 

2009 r., przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Medalem 

Srebrnym za długoletnią służbę, 

Honorową Srebrną Odznaką 

"Zasłużony dla Województwa 

Dolnośląskiego". W Związku od-

powiada za kontakty z NFZ oraz 

Izbą Lekarską, a także umowy 

i regulacje prawne.

Specjalista Chorób Wewnętrz-

nych i diabetologii. Współwła-

ściciel prywatnej Przychodni 

Eskulap w Kłodzku. W Związku 

odpowiada za sprawy związane 

z podstawową opieką zdrowot-

ną oraz koordynację programu 

Szkoła Cukrzycy w POZ.

Wiktor Wolfson
Prezes Zarządu

Ryszard Fedyk
Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Nakraszewicz
Wiceprezes Zarządu

Artur Kilijanek
Członek Zarządu
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INCIBIT Biuro Rachunkowe
Obsługa księgowa

Prezes Spółki zależnej Medical 

Progress od 2019 roku. Koordy-

nuje wszystkie działania związa-

ne z obsługą Grupy Zakupowej 

oraz realizacją szkoleń.

Od 2019 roku zajmuje się 

obsługą administracyjną i fi-

nansową projektów dofinanso-

wanych ze środków UE realizo-

wanych przez Związek.

Specjalizuje się w obsłudze 

podmiotów rynku usług zdro-

wotnych, postępowaniach 

konkursowych oraz odwoław-

czych przed organami NFZ.

Funkcję Dyrektora Biura 

Związku pełni od 2014 roku. 

Całościowo organizuje, 

koordynuje i zarządza pracą 

biura. Pozyskuje środki unijne 

i koordynuje wszystkie projekty 

dofinansowane ze środków 

UE realizowane przez Związek. 

Jest ekspertem m.in. Programu 

Dostępność Plus Dla Zdrowia, 

grupy roboczej ds. e-zdrowia 

przy Ministerstwie Zdrowia.

Prawnik. Pełnomocnik NZOZ 

Firma Lekarska Kama. Prezes 

Stowarzyszenia Klaster Inno-

wacyjna Medycyna. W związku 

odpowiedzialny za rozwój 

spółki zależnej Medical Pro-

gress.

Bartosz Hajncz
Członek Zarządu

Iwona Wójcik
Dyrektor Biura

Ilona Trześniewska
Prezes Medical Progress Sp. z o.o.

Katarzyna Wolańska
Specjalista ds. projektów

Lech Salach
Radca Prawny
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Pracodawcy Zdrowia
ul. Fabryczna 10D2
53-609 Wrocław

Iwona Wójcik
Dyrektor Biura 

tel. +48 795 490 877
biuro@pracodawcyzdrowia.pl

Zapraszamy 
do kontaktu
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