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Drodzy Czytelnicy

Szybko minęło 20 lat od założenia naszej organizacji, która powstała 
m.in. po to, by uświadomić decydentom, że istnieje coś takiego jak 
sektor prywatny szpitalnictwa. I to się nam udało. Na konferencjach 
i kongresach zaczęto mówić o problemach i sukcesach prywatnego 
rynku szpitalnictwa, rozpoczęliśmy regularne kontakty ze szpitalami 
prywatnymi w innych krajach, skupionych w Europejskiej Unii Szpitali 
Prywatnych, do której zostaliśmy przyjęci.

Cyklicznie wydajemy papierowe i elektroniczne katalogi szpitali 
oraz zeszyty statystyczne, opublikowaliśmy też „Kodeks Etyki 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych”  
oraz wiele innych dokumentów. 

W publikacji tej staraliśmy się przypomnieć ważniejsze wydarzenia  
z życia stowarzyszenia – jeśli coś nam umknęło, ich uczestników  
bardzo przepraszamy. 

Życzę miłej lektury
prezes OSSP Andrzej Sokołowski
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Andrzej Sokołowski

– prezes Ogólnopolskiego  
Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych,  
prezydent General Ensemble  
Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych

Po dwudziestu latach 
jesteśmy wreszcie 
zauważalni

Dlaczego powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Szpitali Prywatnych?

Przechodząc z administracji dużej publicznej placówki 
zatrudniającej kilkaset osób do prywatnego szpitala po-
czułem, że nagle stałem się jakby... przezroczysty. Żaden 
z urzędników, zwłaszcza średniego szczebla lokalnych 
decydentów, nie rozmawiał z przedstawicielami małych 
prywatnych jednostek, nawet w bardzo istotnych kwe-
stiach. Prywatny szpital można było zamknąć z byle po-
wodu i nie było gdzie się odwołać. Informacje o podob-
nych problemach prywatnych podmiotów dochodziły 
z całego kraju. A już zupełnie przerażające było to, co wy-
darzyło się w województwie zachodniopomorskim. Pe-
wien bardzo dobry chirurg założył tam prywatny szpital 
i zawarł kontrakt z NFZ. Widząc ogromne powodzenie 
tego przedsięwzięcia, obok pobudował nowy obiekt, na 
który uzyskał wszystkie pozwolenia (co gwarantowało 
zgodność obiektu z wymogami prawa i bezpieczeństwa 
pacjentów), po czym przeniósł pacjentów i zabiegi do 
nowego budynku. Dyrektor oddziału NFZ uznał wbrew 
prawu, że jest to powód do zerwania kontraktu. Chirurg 
został bez szpitala, z długami i zaciągniętymi kredyta-
mi. Dopiero po latach działania kolejnych komisji prezes 
NFZ Jerzy Miler na piśmie przyznał, że dyrektor regional-
ny NFZ naruszył prawo. To wszystko sprawiło, że wraz 
z prezesami 14 polskich szpitali prywatnych podpisali-

śmy 2 grudnia 2002 roku w Gdyni akt założycielski Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, 
które w 2009 roku zmieniło nazwę na Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP). 

Czy od razu Stowarzyszenie stało się poważnym 
partnerem dla urzędników?

Nie było łatwo. Nasze pisma kierowane do Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie grupy szpitali prywatnych pozosta-
wały bez odpowiedzi. Po prostu: pisz na Berdyczów. 

Czy to, co robili urzędnicy, było legalne?

Nie. Ale i tak łamano wszelkie zasady korespondencji ad-
ministracyjnej. Po roku działalności Stowarzyszenia za-
dzwonił do mnie Piotr Gerber – prezes EuroMediCare 
z Wrocławia. Powiedział, że zlokalizował Europejską Unię 
Szpitali Prywatnych (UEHP) z siedzibą w Brukseli. W niej 
były skupione szpitale prywatne z większości krajów Eu-
ropy. Zaproponował wysłanie maila w sprawie współpracy. 
I tak to się zaczęło. Wraz z Piotrem Gerberem dostaliśmy 
zaproszenie na jedno ze spotkań Europejskiej Unii Szpitali 
Prywatnych, organizowanych w kolejnych krajach człon-
kowskich. Do pierwszego spotkania doszło w pięknym 
Monako, gdzie UEHP odbywał swój zjazd. Na tym spotka-
niu zadeklarowaliśmy chęć przystąpienia do europejskiej 
organizacji i zostaliśmy przyjęci jako członek obserwator, 
a po roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem.
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Uczestnictwo w tak poważnej organizacji musiało 
wiązać się z dużymi kosztami?

Na ówczesne czasy i dla jeszcze małej organizacji – z bar-
dzo dużymi. Na szczęście po miesiącu otrzymaliśmy pi-
smo, że w pierwszym roku naszego członkostwa zosta-
jemy zwolnieni ze składek. 

Co zmienił fakt członkostwa w UEHP?

Od tej pory każde pismo do Ministerstwa Zdrowia kiero-
waliśmy najpierw do Brukseli, a stamtąd wysyłano je do 
Warszawy. Ministerstwo odpowiadało Brukseli, a stam-
tąd odpowiedź szła do nas. To sprawiło, że pewnego 
dnia zadzwonił do mnie jeden z ministerialnych urzędni-
ków pytając, dlaczego używamy takiej dziwacznej drogi 
korespondencyjnej. Odparłem, że może droga jest dzi-
waczna, ale za to skuteczna. Bo wcześniej nas w ogóle 
nie zauważano.

Pomogło?

Po kilku latach znaleźliśmy się na wszystkich listach re-
sortowego rozdzielnika, a to sprawiło, że zaczęliśmy 
otrzymywać istotną dla nas korespondencję. Po 10 la-
tach otrzymywaliśmy już do zaopiniowania dokumenty 
sejmowe, projekty rządowe. Mamy obecnie dostęp do 
istotnych informacji. Z każdym nowym ministrem zdro-
wia na początku jego urzędowania odbywamy spotka-
nie, przedstawiając sektor prywatnego szpitalnictwa. 
Dziś możemy wręczyć naszym rozmówcom wydawane 
regularnie katalogi szpitali prywatnych, statystyki funk-
cjonowania tego sektora i wiele innych wydawanych 
przez nas opracowań. To wszystko na przestrzeni ko-
lejnych lat zupełnie zmieniło postrzeganie szpitali pry-
watnych – staliśmy się wreszcie partnerem, choć czasem 
niewygodnym. 

Jak pozostali członkowie UEHP traktowali nowych 
członków ze wschodu?

Trochę tam namieszaliśmy, zwłaszcza między 2010 
a 2015 rokiem. UEHP zmienił statut, chciał, by wysokość 
wpłacanych składek przekładała się na liczbę głosów. 
Oznaczało to, że mniejsze, biedniejsze kraje niewiele mia-
łyby do powiedzenia, a decyzje podejmowałyby Niem-
cy, Francja i Włochy, może jeszcze Hiszpania. Obrady od-
bywały się w Rzymie i były bardzo burzliwe. Z Piotrem 
Gerberem przez trzy godziny negocjowaliśmy zarówno 
w trakcie posiedzenia zarządu na sali obrad, jak i w hote-
lowym lobby. 

Jakie były efekty?

No cóż, trochę wywalczyliśmy. Wróciliśmy do kraju z nie-
smakiem, że to za mało, oni za to twierdzili, że było to 

bardzo dużo. Nasz protest zakończył się zaprosze-
niem do zarządu, które przyjęliśmy uznając, że możemy 
współzarządzać tą organizacją. Następnie zostałem po-
wołany na dwie kadencje na stanowisko sekretarza Eu-
ropejskiej Unii Szpitali Prywatnych. Członkowie UEHP 
zauważyli, że mogą na nas liczyć. Wielokrotnie organizo-
waliśmy w Polsce spotkania UEHP i posiedzenia zarządu. 
Piotr Geber został członkiem prezydium, a ja od dwóch 
lat jestem prezydentem General Ensemble Europejskiej 
Unii Szpitali Prywatnych. Mamy więc jakiś tam wpływ na 
działanie tej organizacji. A przynajmniej wiemy o wszyst-
kim, co się w niej dzieje – informacja jest rzeczą cenną. 

To istotna wiedza?

Oczywiście. Tam są pieniądze. Oni siedzą w Parlamen-
cie i w Komisji Europejskiej, a każda informacja stamtąd 
idzie do członków zarządu lub jest omawiana na posie-
dzeniach prezydium. My ją przekazujemy do członków 
OSSP. Czy z tego w pełni korzystamy? Tu jest duży pro-
blem. Nasze szpitale funkcjonują od około 25 lat, a na Za-
chodzie trzy razy dłużej. Ale radzimy sobie coraz lepiej. 

Z tego, co pan mówi, najtrudniejsza ale i najbardziej 
emocjonująca była pierwsza dekada istnienia OSSP. 
Od ilu szpitali zaczynaliście?

Od 15. W 2004 liczba ta wzrosła do 61 członków, a w 2010 
roku było ich już około 150.

Co sprawiło, że ta organizacja się utrzymała? I że 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 
jest dziś dużą, wpływową, międzynarodową 
organizacją ?

Rzeczywiście, początkowo sporo osób uważało, że się nie 
utrzyma. Wiele przyniosło nam rozpoczęcie współpracy 
z Europejską Unią Szpitali Prywatnych oraz członkostwo 
w Konfederacji Pracodawców Prywatnych, przekształ-
conej w czerwcu 2010 w Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej. Staliśmy się ścianą, udzielającą podparcia i po-
mocy wielu szpitalom.

Jak jest dzisiaj ?

Dziś jest już zupełnie inaczej. Mamy o wiele lepsze kon-
takty z resortem zdrowia. Członkowie naszej organizacji 
zajmują wysokie stanowiska w administracji lub stam-
tąd trafiają do nas. Przykładowo Jarosław Pinkas, były 
wiceminister zdrowia, sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
miera i były główny inspektor sanitarny, pełnił także 
funkcję wiceprezesa OSSP. Współpracował z nami były 
wiceprezes NFZ Michał Kamiński i wielu innych. Świado-
mość naszego istnienia, możliwości i potrzeb jest coraz 
większa wśród przedstawicieli kolejnych administracji. 
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Nasze stowarzyszenie znalazło się wśród przedstawi-
cieli pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społecz-
no-Gospodarczych. Reprezentuje nas tam wiceprezes 
OSSP Andrzej Mądrala. Uczestnictwo w jej pracach po-
zwala na żądanie wyjaśnień w wielu istotnych dla szpita-
li prywatnych sprawach oraz na jakiś tam wpływ na to, 
co dzieje wokół nas. Obecnie nasze zjazdy i konferencje 
odwiedzają ministrowie zdrowia czy wysocy funkcjona-
riusze administracji NFZ. Funkcjonujemy w zupełnie in-
nej rzeczywistości. Nie możemy jednak zapominać o pio-
nierskich początkach, gdy toczyła się walka o wpływy. 
Takie zdarzenie, jakie miało miejsce przed ponad dwu-
dziestoma laty w województwie zachodniopomorskim, 
już się nie powtórzyło. Dziś natychmiast interweniowa-
libyśmy w Ministerstwie Zdrowia, odwoływalibyśmy się 
do dziennikarzy z mediów regionalnych i ogólnopolskich. 
Obecnie współpracujemy z renomowanymi kancelariami 
prawnymi.

Wielkim wsparciem jest dla nas członkostwo w Praco-
dawcach Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to duża organi-
zacja. Tam uzyskujemy wsparcie medialne, logistyczne 
i prawne. Na tym forum współpracujemy z innymi orga-
nizacjami medycznymi, działającymi w ochronie zdrowia. 

Ważnym momentem w naszym rozwoju było powstanie 
kilka lat temu Medycznej Grupy Zakupowej, która reali-
zuje wspólne nasze potrzeby.

 Jak widzi pan przyszłość Stowarzyszenia? 

W miarę optymistycznie. Myślę, że nawet minister zdro-
wia nie wyobraża sobie funkcjonowania systemu bez 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych 
i jego stu kilkudziesięciu szpitali. We wszystkich nagłych 
i nieoczekiwanych zdarzeniach z ostatnich lat mieliśmy 
swój udział. Podczas pandemii dawaliśmy przykład, 
przyjmując covidowych pacjentów, przeznaczając dla 
nich ponad 1000 łóżek i dodatkowo 800 łóżek rehabili-
tacyjnych. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, w ciągu 12 
godzin nasze karetki ruszyły w stronę granicy. Teraz od-
dajemy karetki, przewozimy leki, sprzęt, materiały higie-
niczne, przyjmujemy do naszych szpitali rannych, z któ-
rych znaczną część stanowią dzieci. Zebraliśmy kilkaset 
tysięcy złotych, które pozwoliły na niezbędne zakupy 
dla Ukrainy. Pokazaliśmy nie tylko naszą solidarność, 
ale także dużą sprawność organizacyjną. To wszystko 
świadczy, że jesteśmy organizacją, która umie poradzić 
sobie w każdej sytuacji i może być partnerem i wspar-
ciem dla polskiego systemu ochrony zdrowia. 
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Dr n. przyr. Andrzej Mądrala

– wiceprezes Zarządu OSSP,  
wiceprezydent Pracodawców RP, 

twórca szpitala Centrum  
Medyczne Mavit w Warszawie.

Kiedy i dlaczego dołączył pan do Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych?

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2002 roku, 
dołączyłem do niego trzy lata później, a już w 2006 r. 
zostałem wiceprezydentem Pracodawców RP z ramie-
nia naszej organizacji. Dlaczego? We krwi mam społecz-
nikostwo. Już w trakcie studiów w gdańskiej Akademii 
Medycznej byłem prezesem Klubu Uczelnianego AZS 
przez pięć lat i jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady 
Uczelnianej najpierw ZSP, a później SZSP. Potem nastą-
piła dłuższa przerwa, podczas której poświęciłem się 
pracy. Kiedy w 2000 roku założyłem Centrum Medycz-
ne Mavit, poznawszy Andrzeja Sokołowskiego (z którym 
mijałem się na studiach) poczułem ochotę, by coś dobre-
go zrobić dla koleżanek i kolegów. Miałem doświadcze-
nie w pracy społecznej i uznałem, że mogę je wykorzy-
stać dla siebie i innych.

Skąd wzięła się potrzeba powołania takiej 
organizacji, jak OSSP?

Trzeba było pokazać decydentom, że szpitale prywatne 
nie są wyzyskiwaczami (a takie określenia słyszeliśmy 
niejednokrotnie), tylko placówkami będącymi awangar-
dą dobrego leczenia, z zastosowaniem najbardziej nowo-
czesnych metod. Powstały one nie po to, by „wydreno-
wać kieszeń” pacjenta, ale by zaoferować mu dużo lepszą 
opiekę medyczną niż ta, którą może otrzymać w szpitalu 
publicznym. 

Jakim partnerem dla płatnika oraz pozostałych 
uczestników systemu opieki zdrowotnej są szpitale 
prywatne?

Nie boję się twierdzić, że nasza praca - a mówię o kilku 
osobach najbardziej zaangażowanych w działalność Sto-
warzyszenia - spowodowała znaczne przełomy w myśle-
niu decydentów. Niezależnie od tego, czy to były rządy 
koalicji PO-PSL, czy obecne Zjednoczonej Prawicy, sta-

raliśmy się pokazać, że nasze działania zmierzają tylko 
i wyłącznie do tego, żeby być partnerem. Oczywiście, 
to partnerstwo jest różnie rozumiane przez różne oso-
by. Generalnie wygrywaliśmy z jednej strony na naszej 
skromności i, nie boję się tego podkreślić, w wykony-
waniu naszych działań leczniczych, a z drugiej strony na 
przyjaznym stosunku do naszych kolegów - dyrektorów 
i prezesów szpitali publicznych. Niejednokrotnie proszo-
no mnie o prowadzenie różnego rodzaju paneli na konfe-
rencjach medycznych. I zawsze dziękowałem kolegom ze 
szpitali publicznych, że w tak trudnej sytuacji finansowej, 
organizacyjnej i kadrowej są w stanie prowadzić te szpi-
tale. To też chyba zjednało naszemu środowisku przyja-
zne kontakty z naszymi kolegami. Prowadzę obecnie po-
siedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, 
działam w różnych radach i nikt - widząc we mnie przed-
stawiciela sektora prywatnego - nie postawił mi zarzu-
tów, że działam jedynie w interesie szpitali prywatnych, 
zapominając o szpitalach publicznych. Doceniamy je, nie 
zapominając o naszej ciężkiej pracy.

Czy oni was także doceniają?

Doceniają, ale równocześnie widzą, że stwarzamy perso-
nelowi medycznemu warunki płacy i pracy, które przy-
ciągają lekarzy i pielęgniarki do naszych szpitali. Medycy 
szpitali publicznych wskazują na to swoim przełożonym.

I nie słyszy pan zarzutu, że szpitale prywatne 
podbierają personel placówkom prywatnym?

Mogą tak mówić, ale też zdarza się, że koledzy z jedne-
go szpitala publicznego podbierają personel z innej pla-
cówki publicznej, oferując naprawdę wielkie pieniądze. 
My liczymy każdą wydaną złotówkę. Mamy równocze-
śnie uznanie dla profesjonalizmu naszych lekarzy, sta-
rając się, by w wynagrodzeniach nie było tzw. uraw-
niłowki. Wiemy przy tym, że nasza odpowiedzialność 
jako prezesa czy właściciela szpitala prywatnego różni 
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się od odpowiedzialności osób, kierujących placówkami 
publicznymi. Dla nich wzrost długu może oznaczać naj-
wyżej zwolnienie i nierzadko skierowanie na takie same 
stanowisko do innego szpitala, w obecnej sytuacji finan-
sowej i organizacyjnej brakuje bowiem chętnych do kie-
rowania jednostkami publicznymi.

Czy w przyszłości Stowarzyszenie będzie potrzebne 
szpitalom prywatnym?

Jeszcze bardziej, niż teraz. Dzisiaj jest stosunkowo dobra 
sytuacja, bo szpitale publiczne nie mają najlepszej opi-
nii u pacjentów. Wygrywają prywatne placówki, które 

mają kontrakty z NFZ. Przyciągają pacjentów leczonych 
na podstawie kontraktów oraz prywatnych pacjentów 
bardzo dobrą pracą. Obawiam się jednak, że w obec-
nej dramatycznej sytuacji, wynikającej także z konflik-
tu w Ukrainie, nasze zobowiązania jako kraju będą coraz 
większe. Nasili się walka o pieniądze z NFZ, a równocze-
śnie wzrośnie inflacja i ludzie będą coraz ubożsi. Wtedy 
właśnie będziemy musieli bardzo mocno się zjednoczyć. 
Mam nadzieję, że w naszym środowisku będzie tyle sił, 
by jeszcze efektywniej pracować dla dobra tych szpitali, 
które dzisiaj wykonują ogromnie ważne zadania w syste-
mie ochrony zdrowia naszego kraju.
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Dr hab. inż. arch. Piotr Gerber

– profesor Politechniki Wrocławskiej  
– jeden z założycieli OSSP  

i aktualny członek zarządu, założyciel  
sieci szpitali EMC SA we Wrocławiu.

Jak pan wspomina pionierskie lata funkcjonowania 
szpitali prywatnych w Polsce? Trzeba było walczyć 
o przetrwanie?

Byliśmy pod ogromną presją. Dlaczego tak ryzykujesz? 
– pytali znajomi, gdy budowałem pierwszy szpital. Pa-
cjenci byli spragnieni lepszej jakości. To był ciekawy czas 
– ryzykowny ale dający dużo możliwości. Zaczynaliśmy 
w epoce zmian gospodarczych, wprowadzenia zasad 
rynku do systemu ochrony zdrowia. Sektor publiczny był 
zacofany, źle zorganizowany, w głębokiej zapaści. Zapa-
lono wówczas zielone światło dla prywatnych inwestycji 
w zdrowie. Nasze działania znacząco poszerzyły ofertę 
i pokazały, że usługi medyczne mogą mieć wyższą jakość 
niż dotychczas. Nie tylko poprzez wprowadzenie nowych 
technologii, ale także poprawiając opiekę nad pacjentem, 
tworząc lepsze warunki pobytu. Byliśmy o kilka kroków 
do przodu przed szpitalami publicznymi.

Dlaczego zapadła decyzja o założeniu OSSP?

Szereg problemów do rozwiązania jakie stawały przed 
szpitalami zakładanymi przez prywatnych właścicieli 
sprzyjało wymianie doświadczeń i szukaniu wspólnych 
rozwiązań. Właściciele rozumieli, że do ich rozwiązania 
potrzebna jest wspólna reprezentacja. Stowarzysze-
nie przyjęło formę prawną, a wkrótce stało się częścią 
większej struktury europejskiej (Europejska Unia Szpita-
li Prywatnych UEHP). Jeżdżąc po Europie nie tylko roz-
mawialiśmy o problemach, ale także odwiedzaliśmy róż-
ne szpitale. Wówczas było to zachłyśnięcie tym, jak one 
wspaniale wyglądały, dziś już bardziej krytycznie pod-
chodzimy do tego, co widzimy w innych krajach. Nasze 
szpitale zbliżyły się do europejskich standardów.

Co wnieśliście do systemu ochrony zdrowia w Polsce?

Kiedy zaczynaliśmy, byliśmy drobnym elementem sys-
temu ochrony zdrowia, który nikomu tak naprawdę nie 
przeszkadzał. Nie stanowiliśmy zagrożenia dla dużych 

szpitali publicznych. Kiedy okazało się, że sektor prywat-
ny przejął pacjentów, gotowych wydać własne pieniądze 
na leczenie, zaczęto patrzeć na nas z niechęcią. Warunki 
kontraktów dla obu sektorów były wówczas takie same. 
Szpitale publiczne generowały długi, my wypracowywa-
liśmy zysk, podnosząc równocześnie jakość. Kiedyś stan-
dard ISO dla szpitali był czymś zupełnie nowym. Nasz 
szpital był pierwszy, który dostał ten certyfikat. Wszyst-
ko to sprawiło, że zaczęto nas traktować jak zagrożenie. 
Zlikwidowano proces prywatyzacji szpitali. Szpitale pu-
bliczne ratowano zwiększonym finansowaniem z NFZ.

Co wam najbardziej przeszkadzało?

Nierówne traktowanie. Sektor publiczny ma swój organ 
założycielski – miasto, marszałka, skarb państwa – któ-
re dofinansowują działalność swoich jednostek. Szpital 
prywatny musi sobie sam ze wszystkim poradzić, tak-
że z inwestycjami. Ewentualnie może liczyć na wsparcie 
banku. Jeśli kupowaliśmy sprzęt, to tylko maksymalnie 
potrzebny. Musiał pracować od rana do nocy. Jeśli budo-
waliśmy sale operacyjne – podobnie. Strata z działalności 
to w naszym przypadku bankructwo. Jakość wykonywa-
nych usług medycznych stała się głównym celem dzia-
łalności. Nie da się ukryć, że szpitale prywatne stały się 
prekursorem zmian w systemie opieki zdrowotnej, które 
dziś są standardami. Zaczęto liczyć koszty w szpitalach 
publicznych, poprawiać standardy pobytu. Różnice w ja-
kości trochę się wyrównały. 

Jak widzi pan przyszłość szpitali prywatnych?

To duża niewiadoma. Dziś sektor publiczny jest moc-
no preferowany i szeroko korzysta z pieniędzy unijnych 
i budżetowych. Na razie ustawodawca idzie w kierun-
ku ograniczania dostępu szpitali prywatnych do pu-
blicznych środków. Kontrakty nie są od lat rozszerzane 
o nowe podmioty. Szpitalom publicznym zapewniono 
finansowanie przez wydzielenie ich w tzw. sieci szpitali. 
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Brak dostępu do finansowania z NFZ sprowadza nasz 
sektor na boczny tor.

To, co się udało w minionym dwudziestoleciu, to ugrun-
towanie lecznictwa ambulatoryjnego. Dziś jest ono nie-
mal w całości prywatne. Za to dla szpitali obecnie widzę 
przyszłość przed małymi jednostkami, opartymi na ja-
kości danego zespołu, zgromadzonego wokół dobrego 
lekarza. Tworzenie dużych prywatnych szpitali opartych 
na publicznym finansowaniu to obecnie zamknięta dro-

ga. Według mnie wolny rynek nadal jest bardzo potrzeb-
ny, choć trzeba go regulować, by nie dochodziło do roz-
proszenia usług. 

Ale najważniejsze, co uzyskaliśmy to doprowadzenie 
do koncentracji usług medycznych wokół jakości. To my 
wprowadzaliśmy różne rozwiązania zmierzające do po-
prawy jakości, a za nami poszedł sektor publiczny, który 
musiał zrobić krok naprzód, by nie stracić pacjentów.
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Zbigniew Kowalczyk

– członek-założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  
Szpitali Prywatnych, prezes Szpitala Pulsmed,  

najstarszego (po placówce bonifratrów)  
prywatnego szpitala w Łodzi.

Co sprawiło, że podjęliście decyzję o założeniu 
Stowarzyszenia? 

Publiczne jednostki zawsze były, i są, w korzystniejszej 
sytuacji niż placówki prywatne. Stąd pojawiła się ko-
nieczność stworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szpitali Prywatnych i podjęcia wspólnych działań. War-
to w tym miejscu przypomnieć, co działo się w ochro-
nie zdrowia przed dwiema dekadami. W kraju wybucha-
ły strajki pielęgniarek, protestowali anestezjolodzy. Jako 
współzałożyciel Krajowego Stowarzyszenia Pracodaw-
ców Służby Zdrowia brałem wówczas – po stronie pra-
codawców – udział w negocjacjach ze związkami zawo-
dowymi, m.in. nakłoniłem pielęgniarki do opuszczenia 
budynku Ministerstwa Zdrowia. Rok po tamtych zdarze-
niach przyjechał do Łodzi Andrzej Sokołowski, który za-
proponował, byśmy zorganizowali stowarzyszenie zrze-
szające prywatne szpitale. Nie po to, by się bronić, ale by 
być silniejszym podmiotem do rozmów z ówczesną Kasą 
Chorych.

Trzeba było szukać chętnych do uczestnictwa 
w pracach Stowarzyszenia?

Duża w tym rola Andrzeja Sokołowskiego, który jeździł 
po Polsce i rozmawiał z właścicielami szpitali prywat-
nych. Trzeba dodać, że nie było wówczas zbyt dużo pry-
watnych jednostek, ale był dobry klimat na takie inicja-
tywy. Wszyscy widzieli, że po jednej stronie są związki 
zawodowe, które mogły też i u nas powstać, a po dru-
giej Kasa Chorych (później Narodowy Fundusz Zdrowia). 
Widzieliśmy możliwość wspólnych negocjacji, także przy 
zakupie sprzętów. Liczyło się biznesowe podejście do tej 
sprawy. Usłyszeliśmy także o bardzo silnych struktu-
rach europejskich, we Francji czy też we Włoszech, gdzie 
większość świadczeń dla ubezpieczonych pacjentów re-
alizowana jest w prywatnych jednostkach. I nie mówię 
tu o placówkach będących w rękach prywatnych biznes-

menów, tylko prowadzonych przez fundacje, stowarzy-
szenia – czyli niepubliczne podmioty założycielskie, a nie 
przez samorządy czy budżet państwa. W Polsce jest od-
wrotnie – większość świadczeń prowadzona jest przez 
publiczne jednostki. Byliśmy forpocztą tej prywatnej 
opieki zdrowotnej. Zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego – 
jeśli spełniamy warunki – nie mielibyśmy zacząć leczyć 
pacjentów w publicznym systemie ubezpieczeń? Myśle-
liśmy też o dodatkowych ubezpieczeniach, ale jak widać, 
do tej pory jest to niemożliwe.

Czy i jak przez te dwadzieścia lat zmieniła się sytuacja 
szpitali prywatnych?

Potencjał naszych jednostek jest zdecydowanie więk-
szy. I realizujemy znacznie więcej świadczeń, a mówi-
my tu także o świadczeniach dla ubezpieczonych. Na-
tomiast nadal nie jesteśmy szanowani i pozostaliśmy 
„kulą u nogi” systemu opieki zdrowotnej. W zasadzie nie 
mamy żadnych szans w porównaniu z publicznymi jed-
nostkami.

Dlaczego?

Brakuje równości podmiotów. Sytuacja znacznie róż-
ni się od tego, co było normą w ubiegłych latach. Nie 
mamy szans na kontrakty w sytuacji, gdy szpitale pu-
bliczne są cały czas zadłużane. Miałem okazję pomagać, 
jako przedstawiciel po stronie pracodawców, w oddłuże-
niach publicznej służby zdrowia. Powszechnie wiadomo, 
że zadłużanie szpitali publicznych związane jest ze zbyt 
niskim finansowaniem świadczeń przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Z drugiej strony zamknięcie placówek pu-
blicznych nie wchodzi w rachubę, więc cały czas szuka 
się możliwości ich oddłużenia. A nas nikt nie oddłuża. Nie 
dostajemy też środków unijnych na nowe sprzęty, to-
mografy, rezonansy magnetyczne, które są potem nie-
rzadko wykorzystywane do prywatnych świadczeń... To 
wszystko nas boli.
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Jak widzi pan przyszłość sektora prywatnego 
w Polsce?

Nie chcę zbytnio wkraczać w politykę, ale na razie nic się 
nie zmienia. Praktycznie cała służba zdrowia, prócz szpi-
tali, została już w naszym kraju sprywatyzowana. Zespo-

ły Opieki Zdrowotnej kontraktujące świadczenie z NFZ 
są prywatne, gabinety stomatologiczne też... Tylko szpi-
tale prywatne są nadal napiętnowane brakiem kontrak-
tów z NFZ. I nie widać zapowiedzi zmian. Nie mam więc 
żadnych nadziei.
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Jarosław Pinkas

– były wiceminister zdrowia  
oraz główny inspektor sanitarny,  

a także były członek zarządu OSSP

Jak wspomina pan początki działalności 
Stowarzyszenia? Uczestniczył pan w jego 
powstawaniu, czy dołączył później?

Dołączyłem później. Oczywiście pamiętam jak Stowa-
rzyszenie powstawało i zawsze mu mocno kibicowałem. 
Niezmiennie uważałem, że jest miejsce dla podmiotów 
prywatnych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i że 
szpitale prywatne mogą wnieść tu nową jakość.

Czyli co?

Jest to kwestia znakomitej opieki zdrowotnej, na wyso-
kim poziomie, którą prywatne jednostki konkurowały 
i nadal powinny konkurować na rynku. Szpitale prywat-
ne stanowiły pewien wzór dla szpitali publicznych. Udo-
wadniały, w jaki sposób można kierować placówką tak, 
by podmiotem działań był pacjent. Jednocześnie jed-
nostki te były sprawnie prowadzone pod względem eko-
nomicznym, zarządczym czy administracyjnym. Jestem 
przekonany, że te nowe podmioty wpłynęły na poprawę 
stanu opieki zdrowotnej w Polsce.

Nie da się jednak ukryć, że konkurencja między 
placówkami publicznymi a prywatnymi była od 
początku nierówna. Te pierwsze mogły, nawet przy 
złym zarządzaniu, zawsze liczyć na pieniądze od 
państwa, te drugie muszą cały czas liczyć tylko na 
siebie. Niesprawiedliwość?

Niewątpliwie szpitale publiczne są w korzystniejszej sy-
tuacji i nie była to nigdy pełna konkurencja. Działo się tak 
i dzieje z różnych względów. Uważam, że najlepiej było-
by, gdyby miejsce leczenia wybierali pacjenci. A tak już 
się dzieje.. Mimo różnych perturbacji, związanych z tym, 
że jednostki publiczne uważały, iż rywalizacja ta nie jest 
im do niczego potrzebna i dochodzi do nadmiernej dy-
wersyfikacji środków, szpitale prywatne ostatecznie 
przetrwały na rynku usług zdrowotnych. I myślę, że da-

lej dzięki pryncypialności będą mogły funkcjonować. Nic 
bowiem tak nie wpływa na jakość, jak konkurencja. Po-
wtarzam to od bardzo wielu lat. 

Czy powstanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpi-
tali Prywatnych wzmocniło te podmioty? Co OSSP im 
dało?

Przede wszystkim Stowarzyszenie stało się płaszczyzną 
wymiany najlepszych doświadczeń. Tu między innymi 
zbudowano platformę zakupową. Miało ono także wiele 
zasług w tworzeniu nowych podmiotów. Pokazywało, że 
się da, że jest warto i że można konkurować za pomocą 
jakości.

Jak pan widzi przyszłość – i Stowarzyszenia, i ogólnie 
szpitali prywatnych?

Mam dużą nadzieję, a nawet pewność, że mimo obecnych 
gorszych czasów, zwiększonej konkurencji i mniejszej ilo-
ści środków na rynku, szpitale prywatne przetrwają. I że 
będą miały istotne znaczenie w systemie opieki zdro-
wotnej w Polsce, dzięki temu – co już mówiłem – że są 
dobrze zarządzane, także w sposób finansowy. Są też 
bezpieczne dla pacjentów.

Z jakiego powodu?

Jest tu duża motywacja do pracy. Wynika ona z mniejszej 
liczby uwarunkowań od tych, jakie mają szpitale publicz-
ne. Szereg rzeczy w szpitalu prywatnym można szybciej 
i łatwiej wdrożyć. Także problemy są w nich szybciej roz-
wiązywane, niż w placówkach publicznych.

Może dlatego, że kadra zarządzająca szpitalami 
prywatnymi musi być bardziej elastyczna?

Racja. Zawsze uważałem, że elastyczność zarządzania 
jest niezwykle ważna. 
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Czy szpitale prywatne mogą wpływać na lepsze 
narzędzia i opiekę w szpitalach publicznych?

To jest niezwykle ważne pytanie. Wiem, że dyrektorzy 
publicznych podmiotów wiele zawdzięczają tym, któ-
rzy zarządzają prywatnymi podmiotami: stosują ich 
rozwiązania, wdrażają nowe techniki zarządcze. Sama 
konkurencja i brak poczucia pewności na rynku usług 

zdrowotnych powoduje konieczność podnoszenia po-
przeczki jakości świadczonych usług. Nośnikami tych 
informacji są też lekarze, którzy często pracują zarów-
no w podmiotach publicznych jak i prywatnych. To oni 
wymagają często wdrożenia racjonalnych zmian wynie-
sionych z podmiotu prywatnego. Tylko słabi boją się 
konkurencji.
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Tomasz Kuźmiński

– członek zarządu OSSP,  
prezes Centrum Zdrowia Salus Słupsk.

Kiedy pan pierwszy raz zetknął się z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych? 

Wszystko zaczęło się od wcześniejszych kontaktów ze 
szpitalem Clinica Medica i z zaangażowanym w działal-
ność tej lecznicy Andrzejem Sokołowskim. Były to lata 
2002-2003. Nie byliśmy wprawdzie na spotkaniu inau-
guracyjnym zawiązującym Stowarzyszenie, ale zaan-
gażowaliśmy się w jego działalność jako jedni z pierw-
szych.. Inicjatywa ta była wówczas, i jest nadal, bardzo 
potrzebna. 

Dlaczego?

Powstała ogólnopolska reprezentacja sektora szpi-
tali prywatnych. Wcześniej nie mieliśmy takiej re-
prezentacji, wszystko odbywało się indywidualnie. 
Po powstaniu Stowarzyszenia w grupie mogliśmy wy-
mieniać się informacjami, mogliśmy stanowić większe 
partnerstwo dla ówczesnej Kasy Chorych, a później dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jaka była wówczas sytuacja szpitali prywatnych?

Było nas więcej, nawet w samym województwie pomor-
skim, ale byliśmy bardzo rozproszeni. Każdy działał in-
dywidualnie, więc nasza siła była znacznie mniejsza niż 
w zespole, w którym mogliśmy się wymieniać informa-
cjami co dzieje się w różnych częściach naszego kraju. 
Trzeba pamiętać, że polityka wobec sektora prywat-
nego była przed dwiema dekadami bardzo różnorodna. 
Każdy oddział wojewódzki Kas Chorych miał swoje wy-
pracowane metody. Wiedząc jak niektóre sprawy były 
rozwiązywane w innych województwach, mogliśmy coś 
sugerować naszym partnerom z Kas Chorych, a następ-
nie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto spotkania, 
w których uczestniczyło kilka szpitali, wyglądały inaczej, 
niż pojedyncze rozmowy. 

Staliście się silniejsi?

Dużą siłą nigdy nie byliśmy i mam wrażenie, że da-
lej tak jest, ale jako organizacja mogliśmy prowadzić 
negocjacje, rozmowy, konsultacje nawet na poziomie 
centralnym. Po powstaniu NFZ jeździliśmy często do 
Warszawy by rozmawiać o zaskakujących nas nierzad-
ko nowych wymaganiach, wprowadzanych w system. 
Stąd na pewno wartość Stowarzyszenia sama w sobie 
jest ogromna. Jest to głównie wiedza wielu ludzi, któ-
rzy wyszli z systemu publicznego, tworząc swoje szpi-
tale. Zresztą nasi członkowie byli niejednokrotnie zapra-
szani do ministerstw i różnych instytucji państwowych. 
A to świadczy o ich niesamowitym potencjale i otwar-
tych umysłach. Niektórzy zresztą do dzisiaj tam pracują. 
Teraz już, po 20 latach, doszło do zmiany pokoleniowej. 
Nadal jednak mamy w sobie ten pierwiastek innowa-
cyjności,  otwartości na jakość, na różne nowe metody. 
Równocześnie ogromny potencjał tkwi w dawnych me-
todach, które są nadal stosowane.

Czy dziś Polacy potrzebują szpitali prywatnych?

Oczywiście, zwłaszcza w sytuacji, gdy dostępność szpi-
tali publicznych jest niezadowalająca. Staramy się tę lukę 
jakoś wypełniać, z mniejszym lub większym efektem.

A jak pan postrzega perspektywy prywatnego 
lecznictwa szpitalnego? Jakoś nie widać, by 
w przyszłości miały was wesprzeć publiczne 
pieniądze.

Obecnie inwestycje w naszych placówkach wykonywa-
ne są z wypracowanych przez nas środków. Choć mamy 
już dostęp do różnych programów,  jest to dostęp cały 
czas limitowany. W wielu zapisach konkursowych po-
jawia się zaznaczenie, że oferta jest dostępna tylko dla 
szpitali sieciowych. Tak zawsze było i nic się nie zmienia. 
Byliśmy i jesteśmy  zdani na siebie, i z tym nie dysku-
tujemy.
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Trudności was zahartowały?

Musimy być twardsi. I przyszłość musimy widzieć nieko-
niecznie w jasnych, ale także nie w ciemnych barwach. 
Inaczej nasza praca nie miałaby sensu. Prognozy co do 
przyszłości, w tym inwestycyjne, polegające na zatrud-
nianiu lekarzy, pozostałego personelu, powinny opierać 
się o realia. Stanowimy przecież konkretnego pracodaw-
cę i mamy zobowiązania wobec pracowników, którzy 
mają swoje rodziny i muszą z czegoś żyć. To nasza odpo-
wiedzialność. Powinniśmy też  być elastyczni, dostoso-
wywać się do  reguł rynku, który jest regulowany. To nie 
jest wolny rynek.  A perspektywy, o które pani pytała? 

Oby nie były gorsze. Mamy na razie miejsce w systemie, 
ale pojawia się pytanie, czy nie zostaniemy z niego wy-
kluczeni. Wolę myśleć, że nie. Chcemy się rozwijać i zdo-
bywać zaufanie pacjentów. Głównie jakością. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić znaczenie pacjentów. Dla nich 
powstaliśmy, są najważniejsi w naszej działalności. Cie-
szymy się, że mają nadal zapewniony wybór w dostępie 
do szpitali prywatnych w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego. Cały czas gwarantujemy wysoką jakość opie-
ki zdrowotnej, potwierdzoną certyfikatem akredytacyj-
nym ministra zdrowia, który nieprzerwanie posiadamy 
od 2010 roku.

Rozmowy przeprowadziła Dorota Abramowicz
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Europejska Unia Szpitali Prywatnych (UEHP) 23 
czerwca 2022 r. uhonorowała nasze stowarzyszenie 

nagrodą specjalną
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2002
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Szpitali Niepublicznych powstało 2 
grudnia na spotkaniu w gdyńskim 
Hotelu Nadmorskim 

2003
Andrzej Sokołowski – prezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes 
Janusz Brzyk – członek zarządu
Maciej Kiełbratowski – członek 
zarządu

Komisja Rewizyjna 

Ryszard Baranowski
Piotr Kowalczyk
Marek Szyszko

2004
Andrzej Sokołowski – prezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes 
Janusz Brzyk – członek zarządu
Maciej Kiełbratowski – członek 
zarządu

Komisja Rewizyjna 

Ryszard Baranowski
Piotr Kowalczyk
Marek Szyszko

2005
Andrzej Sokołowski – prezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes 
Janusz Brzyk – członek zarządu
Maciej Kiełbratowski – członek 
zarządu

Komisja Rewizyjna 

Ryszard Baranowski
Piotr Kowalczyk
Marek Szyszko

2006
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Ryszard Stolarski – członek 
Wojciech Serednicki – członek

Komisja Rewizyjna 
Wiesława Mańko
Anna Nowak
Jarosław Krzyżak

2007
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Ryszard Stolarski– członek 
Wojciech Serednicki – członek

Komisja Rewizyjna 
Wiesława Mańko
Anna Nowak
Jarosław Krzyżak

2008
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Ryszard Stolarski – członek 
Wojciech Serednicki – członek

Komisja Rewizyjna 
Wiesława Mańko
Anna Nowak
Jarosław Krzyżak

2009
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Ryszard Stolarski – członek

Komisja Rewizyjna 

Wiesława Mańko
Marek Żeliński
Marek Berliński

2010
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes
Zbigniew kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Krzysztof Macha – członek
Ryszard Stolarski – członek
Wojciech Serednicki – członek

Komisja Rewizyjna 

Wiesława Mańko
Marek Żeliński
Marek Berliński

2011
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Maria Janusz – członek
Jarosław Pinkas – członek

Komisja Rewizyjna 

Wiesława Mańko
Marek Żeliński
Marek Berliński

2012
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Maria Janusz – członek
Jarosław Pinkas – członek

Zarządy i komisje rewizyjne  
w latach 2002-2022
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Komisja Rewizyjna 

Wiesława Mańko
Marek Żeliński
Marek Berliński

2013
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Piotr Gerber – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Maria Janusz – członek
Jarosław Pinkas – członek

Komisja Rewizyjna 

Wiesława Mańko
Marek Żeliński
Marek Berliński

2014
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Anna Szczerbak – wiceprezes 
Jarosław Pinkas – wiceprezes
Krzysztof Macha – członek 
Marcin Szulwiński – członek

Komisja Rewizyjna 

Paweł Kazimierczak
Jarosław Miśkiewicz
Marek Berliński

2015
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Anna Szczerbak – wiceprezes 
Jarosław Pinkas – wiceprezes
Krzysztof Macha – członek 
Marcin Szulwiński – członek

Komisja Rewizyjna 

Paweł Kazimierczak
Jarosław Miśkiewicz
Marek Berliński

2016
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Anna Szczerbak – wiceprezes 
Jarosław Pinkas – wiceprezes
Krzysztof Macha – członek 
Marcin Szulwiński – członek

Komisja Rewizyjna 

Paweł Kazimierczak
Jarosław Miśkiewicz
Marek Berliński

2018
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Zbigniew Kowalczyk – wiceprezes
Adam Rozwadowski – wiceprezes
Anna Szczerbak – wiceprezes 
Jarosław Pinkas – wiceprezes
Krzysztof Macha – członek 
Marcin Szulwiński – członek

Komisja Rewizyjna 

Paweł Kazimierczak
Jarosław Miśkiewicz
Marek Berliński

2019
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Tomasz Kuzmiński – wiceprezes
Aleksandra Wysoczyńska – 
wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Rafał Olejnik – członek

Komisja Rewizyjna 

Łukasz Bruski
Grzegorz Cylok-Sokołowski
Jarosław Miśkiewicz 
 
 
 
 
 

2020
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Tomasz Kuzmiński – wiceprezes
Aleksandra Wysoczyńska – 
wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Rafał Olejnik – członek

Komisja Rewizyjna 

Łukasz Bruski
Grzegorz Cylok-Sokołowski
Jarosław Miśkiewicz

2021 
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Tomasz Kuzmiński – wiceprezes
Aleksandra Wysoczyńska – 
wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Rafał Olejnik – członek

Komisja Rewizyjna 

Łukasz Bruski
Grzegorz Cylok-Sokołowski
Jarosław Miśkiewicz

2022 
Andrzej Sokołowski – prezes
Andrzej Mądrala – wiceprezes
Tomasz Kuzmiński – wiceprezes
Aleksandra Wysoczyńska – 
wiceprezes
Krzysztof Macha – wiceprezes
Piotr Gerber – członek
Rafał Olejnik – członek

Komisja Rewizyjna 

Łukasz Bruski
Grzegorz Cylok-Sokołowski
Jarosław Miśkiewicz



22 www.szpitale.org   |   www.ossp.pl   |

Historia Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych w pigułce

Zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szpitali Niepublicznych odbyło się 2 grudnia w gdyńskim 
Hotelu Nadmorskim. Uczestniczyli w nim przedstawicie 
następujących szpitali: 

1. Clinica Medica 
2. Ars Medical Piła
3. Certus Poznań

4. Pulsmed Łódź
5. Szpital Matopat Toruń
6. Ośrodek Chirurgii Oka Nałęczów
7. Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus
8. Szpital Jankowo
9 EuroMediCare Wrocław 
10. Centrum Medyczne Damiana Warszawa
11. NZOZ PCM Medic sc Bydgoszcz
12. Szpital Powiatowy NZOZ Więcbork 
13. ZKS Szpital Gdański 
14. ZKS Szpital Puszczykowo sp.z.o.o Poznań
15. NZOZ Szpital Na Wyspie sp.z o.o. Żary

Grudzień 2002
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Czerwiec 2003
Wpisu do Rejestru Stowarzyszeń dokonano 
26 czerwca pod numerem 0000170174.

Październik 2003 
 Podpisano umowę o świadczeniu usług brokerskich 

dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Niepublicznych przez Pomorskie Towarzystwo Broke-
rów.

 Delegacja OSSN w składzie Piotr Gerber i Andrzej So-
kołowski pojechała po raz pierwszy, na zaproszenie pre-
zydent Alberty Schiachi, na walne zgromadzenie Europe-
an Union of Private Hospitals, odbywające się w Monaco. 
Byliśmy gośćmi europejskiej organizacji i tam zostaliśmy 
zaproszeni do członkostwa – w pierwszym roku jako 
członek obserwator.

Pierwsze posiedzenie stowarzyszenia. Od lewej: Andrzej 
Sokołowski, Andrzej Krupa, Zbigniew Kowalczyk

Z lewej strony prof. Jarosław Leszczyszyn EMC Wrocław

Dr inż. Piotr Gerber (OSSN), Alberta Schiachi (UEHP)

 Delegacja OSSN uczestniczyła w Warszawie w impre-
zie „Pulsu Medycyny”
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Luty 2004
 Walne Zgromadzenie UEHP w Paryżu przyjęło w gło-

sowaniu OSSN do grona członków, jednocześnie zwolni-
ło naszą organizację na rok ze składek członkowskich, 
o czym poinformował nas skarbnik Robert Bertschy ze 
Szwajcarii.

 Mieliśmy już 61 członków, ale Ministerstwo Zdrowia 
nadal nie postrzegało szpitali prywatnych jako partnera 
w systemie. Nie odpowiadało na nasze pisma z interwen-
cjami w różnych ważnych dla nas sprawach. Z minister-
stwem porozumiewaliśmy się więc za pośrednictwem 
prezydent UEHP Alberty Schiachi. Na naszą skargę 
o nierównym traktowaniu podmiotów prywatnych wice-
minister Ewa Kralkowska odpisała do Brukseli: „Bardzo 
dziękuję za ciepłe przyjęcie Polski w Unii Europejskiej. 
Wierzymy, że ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi 
państwami członkowskimi rozszerzonej Unii Europej-
skiej przyniesie pozytywne i korzystne efekty dla Eu-
ropy. Z dużym zainteresowaniem zapoznałam się z Pani 
komentarzami na tematy związane z ochroną zdrowia. 
Pozwolę sobie skomentować poczynione przez Panią 
uwagi dotyczące polskiego systemu ochrony zdrowia, 
a zwłaszcza zasady równego traktowania podmiotów 
prywatnych i publicznych.

Jak słusznie Pani wspomniała w swoim piśmie, po-
wyższa zasada jest wyraźnie określona w polskiej usta-
wie z dnia 23 stycznia 2003 r. o ustawowym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 
39] ze zm.), przywołanej później jako „prawo”. Artykuł 
86 ustawy stanowi expressis verbis, że Narodowy Fun-
dusz Zdrowia jest zobowiązany finansować na równych 
zasadach wszystkich świadczeniodawców, którzy bio-
rą udział w przetargach i przestrzegają zasady uczciwej 
konkurencji podczas przeprowadzania przetargów. Po-
nadto w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości co 
do postępowania przetargowego otwarte są postępo-
wania odwoławcze i sądowe (zgodnie z art. 94 i 95 usta-
wy). Niemniej jednak, w nawiązaniu do Pani listu i uwag 

Obrady zarządu UEHP, od lewej: Barry Hassel (GB), Robert Bertschy (skarbnik), Max Ponseille

Od lewej: Maciej Sygit, Alberta Schiachi, Andrzej Sokołowski
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dotyczących „dyskryminacyjnego sposobu”, w jaki trak-
towano prywatnych świadczeniodawców, skonsultowa-
łam się z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest od-
powiedzialny za procedury przetargowe i kontraktowe.  
Zostałam zapewniona, że wszystkie wyżej wymienio-
ne zasady uczciwości i słuszności są ściśle przestrzega-
ne, a NFZ nie różnicuje świadczeniodawców co do ich 
prawnego źródła. Dlatego chciałbym Państwa zapewnić, 
że ogłoszone w polskim prawie fundamentalne zasa-
dy równego traktowania i uczciwej konkurencji są ściśle 
przestrzegane i nie ma groźby, by podtrzymywać pogląd 
o dyskryminującym stosunku do prywatnych świadcze-
niodawców. Min. Ewa Kralkowska”.

 Nasza delegacja pojechała na doroczne walne zgro-
madzenie Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych do Pa-
ryża. Środka transportu udzielił nam członek delegacji 
Zbyszek Kowalczyk – właściciel szpitala Pulsmed. 

Marzec 2004
 Członkowie OSSN uczestniczyli w konferencji me-

dycznej w biurowcu Focus w Warszawie.

Maj 2004
 W Warszawie w Hotelu Sheraton odbyło się posie-

dzenie zarządu OSSN. Udział wzięli: Zbigniew Kowalczyk, 
Piotr Gerber, Adam Rozwadowski, Robert Błaszczyk, 
Marek Krobicki i Andrzej Sokołowski. Zarząd omawiał 
zasady dostępu do środków unijnych poprzez progra-
my Departamentów Programów Regionalnych Urzędów 
Marszałkowskich. Omawiano też sprawę zapewnienia 
członkom OSSN środków na certfikację ISO.

 Konferencja pt. „Szpitale – architektura, technika, 
ekonomia” we Wrocławiu była pierwszą w Polsce pre-
zentacją światowych osiągnięć w architekturze szpi-
talnej. Głównym organizatorem spotkania był Instytut 
Medyczny EuroMediCare we współpracy z Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem Szpitali Niepublicznych (OSSN) 
oraz Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej 
i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

1 MAJA 2004 POLSKA PRZYSTĄPIŁA 
DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Prof. Zbigniew Religa, dr Jarosław Pinkas,  
Andrzej Sokołowski

Obrady w sali plenarnej Starego Ratusza we Wrocławiu
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Czerwiec 2004  W Krakowie zorganizowaliśmy posiedzenie UEHP. 
Obrady odbyły się w Colegium Maius Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, a wieczorny bankiet, dzięki ogromnej po-
mocy kolegów ze Szpitala Zakonu Bonifratrów – na 
Wawelu. Uczestniczył w nim prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej Konstanty Radziwiłł. 

Od lewej: Marek Krobicki (Szpital Zakonu Bonifratrów), prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł,  
Igal Mor – Szpital Mazovia
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Od lewej: Piotr Gerber, Max Ponseille, Alberta Schiachi, Andrzej Sokołowski, Louis Serfaty

Delegacja UEHP podziwia wawelskie arrasy
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Wrzesień 2004 
 Obradował zarząd OSSN – omawiano głównie przy-

gotowanie do nadchodzącego zjazdu organizacji.

 We Wrocławiu odbył się kongres, zorganizowa-
ny przez szpital EMC w Ratuszu Staromiejskim, obrady 
prowadził Piotr Gerber. Uczestniczyli w nim członkowie 
UEHP.

Październik 2004
 W obradach UEHP w Rzymie z naszej strony uczest-

niczyli: Piotr Gerber, Zbigniew Kowalczyk i Andrzej So-
kołowski. Gośćmi byli przedstawiciele parlamentu eu-
ropejskiego. Omawiano zasady współpracy szpitali 
publicznych i prywatnych w państwach zjednoczonej 
Europy.

Louis Serfaty w Starym Ratuszu we Wrocławiu Z lewej strony organizator konferencji dr Piotr Gerber

Obrady plenarne UEHP w Rzymie
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Listopad 2004 
 Odbył się zjazd OSSN w Hotelu Centrum w Łodzi. 

Mówiono m.in. o certyfikatach jakości (wprowadzenie 
przygotowali Izabela Witczak oraz Jerzy Gliniecki), a tak-
że o współpracy z bankami (wprowadzenie Teresa Bara-
nowska) i ubezpieczeniach.

Luty 2005
 Podczas Zgromadzenia Ogólnego UEHP w Paryżu 

rozpatrywano aplikacje osób starających się o stanowi-
sko dyrektora generalnego. Na to stanowisko powołany 
został Paolo Giordano.

Pośrodku Alberta Schiachi i 
Franco Bonano

Zbigniew Kowalczyk, za nim Tomasz Kuźmiński Sławomir Spodzieja i Andrzej Sokołowski

Od lewej: Louis Serfaty (Francja), Tofilo Leite (Portugalia), Piotr Gerber, Andrzej Sokołowski
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Maj 2005
 W Gdyni odbyło się walne zebranie członków OSSN. 

Uczestnicy wysłuchali informacji o działaniach OSSN 
w ramach kontraktowania usług medycznych dla NFZ 
oraz sprawozdania z pobytu delegacji OSSN na Walnym 
Zgromadzeniu UEHP. Postanowiono rozpocząć lobbing 
w kierunku tworzenia ubezpieczeń alternatywnych.

Czerwiec 2005 
 Konferencja UEHP zorganizowana była w Portugali 

w Porto. Tematyka dotyczyła nowych technologii me-
dycznych wprowadzanych przez sektor szpitali pry-
watnych w Europie. Omawiano też zmiany prawa me-
dycznego, przygotowywane przez komisje Parlamentu 
Europejskiego.

Wrzesień 2005
 We Wrocławiu, w zabytkowym wnętrzu ratusza, od-

była się międzynarodowa konferencja szpitali prywat-
nych. Udział w niej wzięli przedstawiciele Wielkiej Brytanii 
– Clive Bath z International Health Care z Londynu, Czech 
– Marek Potysz, dyrektor Nemocnice Podlesi z Tyńca, 
Austrii – David Polz ze Związku Prywatnych Szpitali Au-
strii oraz UEHP, pod przewodnictwem prezydent Alber-
ty Schiachi. Gospodarzem było EMC: dr inż.Piotr Gerber 
i prof. dr n. med. Jarosław Leszczyszyn, a specjalnym go-
ściem – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Lekarzy lek. med. Krzysztof Bukiel.

Delegacja Clinica Medica Gdynia, od lewej:  
Marek Berliński, Wiesława Szostak, Jarosław Krzyżak  
na walnym zebraniu członków OSSN w Gdyni

Walne zebranie członków OSSN, prezes Andrzej 
Sokołowski

Piotr Gerber, Jarosław Leszczyszyn, Andrzej Sokołowski 
na konferencji we Wrocławiu

Goście obradują w pięknej, zabytkowej sali 
wrocławskiego Ratusza
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Luty 2006
 W Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie UEHP. 

Przyjęto do akceptującej wiadomości sprawozdanie za-
rządu i zatwierdzono sprawozdanie finansowe. Oma-
wiano zauważalny w Europie proces tworzenia sie-
ci szpitalnych jako bardziej skutecznych organizacyjnie 
i biznesowo. 

Kwiecień 2006
 W Gdyni, w biurowcu spółki Vectra, odbyła się kon-

ferencja dotycząca aktualnych problemów rynku szpitali 
prywatnych.

Czerwiec 2006
 Konferencja UEHP odbyła się w Budapeszcie – tema-

tem były systemy organizacji ochrony zdrowia w pań-
stwach Europy wschodniej. Omawiano medyczną legi-
slację brukselską. 

 Konferencja OSSN w Gdyni zorganizowana została 
w biurowcu firmy Vectra SA w Gdyni. 

Październik 2006
 Konferencja UEHP w Wiedniu – w programie była 

prezentacja austriackiego systemy ochrony zdrowia i roli 
szpitali prywatnych w tym systemie. 

Grudzień 2006
 Andrzej Sokołowski został członkiem kapituły Sukces 

Roku 2006 w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny.

Delegacja wrocławskiego szpitala Medinet, od prawej: Piotr Cichoń, Izabela Witczak. 
Piotr Kozłowski, za nim Aleksandra Jeziorny

Robert Mołdach w roli protokolanta
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Luty 2007
 Prezes OSSN uczestniczył w obradach UEHP w Pa-

ryżu.

 Odbyła się w Warszawie konferencja OSSP „Podmio-
towość w ochronie zdrowia – idea dialogu”, prowadzą-
cym obrady był Andrzej Mądrala.

Kwiecień 2007 
 W trakcie konferencji „Insurance Forum” w imieniu 

OSSN prezentację wygłosił Andrzej Sokołowski.

 W czasie VII konferencji „Ogólnopolski System Ochro-
ny Zdrowia” udział w panelu wziął Andrzej Sokołowski.

 Odbyła się we Wrocławiu konferencja OSSN „Prze-
kształcenia własnościowe szpitali”.

Czerwiec 2007 
 Na konferencji sprawozdawczo-wyborczej Konfede-

racji Pracodawców Polskich w Warszawie OSSN repre-
zentował Andrzej Mądrala.

Październik 2007 
 Delegacja OSSN uczestniczyła w konferencji UEHP 

w portugalskim Guimaraes, na której przedstawiono za-
sady funkcjonowania sytemu portugalskiego ochrony 
zdrowia i miejsca w nim szpitali prywatnych. Portuga-
lia w tym okresie przebudowywała system i rozpoczy-
nała szeroką współpracę z sektorem prywatnym. Oma-
wiano zmiany w medycznym prawie unijnym oraz m.in. 
uchwalono wzrost rocznej składki członkowskiej z 2500 
do 3635 euro. 

Obrady UEHP w Guimaraes, Portugalia
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Listopad 2007
 W sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warsza-

wie odbyła się konferencja „Szpitale niepubliczne – al-
ternatywa czy partner dla szpitali publicznych?”. Udział 
w niej wzięli przedstawiciele ministerstwa zdrowia pod 
przewodnictwem minister Ewy Kopacz, przedstawicie-
le Sejmu i Senatu oraz NFZ. Planowe wystąpienia mieli 
przedstawiciele OSSN Andrzej Mądrala, Michał Kamiń-
ski i Andrzej Sokołowski oraz Igor Łebski z EMC Instytut 
Medyczny Wrocław. 

 Prezes OSSN Andrzej Sokołowski otrzymał z rąk pre-
zydenta Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzeja 
Malinowskiego statuetkę „Konfederatkę”.

Grudzień 2007 
 W trakcie uroczystości na Zamku Królewskim w War-

szawie członkowie kapituły reprezentujący OSSN – An-
drzej Sokołowski i Andrzej Mądrala wraz z członka-
mi OSSN uczestniczyli we wręczeniu nagród Menagera 
Roku. Laureatem w kategorii NZOZ został Krzysztof Tu-
czapski. 

 Delegacja OSSN w składzie Andrzej Mądrala, Krzysz-
tof Tuczapski i Andrzej Sokołowski spotkała się w siedzi-
bie Ministerstwa Zdrowia minister Ewą Kopacz. Oma-
wiano proces finansowania świadczeń medycznych dla 
szpitali prywatnych.

21 GRUDNIA 2007 ROKU 
POLSKA ZOSTAŁA 
CZŁONKIEM UKŁADU 
SCHENGEN

Styczeń 2008
 W Centrum Dialogu Społecznego odbył się Bia-

ły Szczyt zwołany przez premiera Donalda Tuska. Głos 
zabierali między innymi Andrzej Sokołowski i Andrzej 
Mądrala.

Krzysztof Tuczapski i minister Ewa Kopacz

Spotkanie UEHP w Brukseli
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Obrady UEHP w Brukseli

Dyrektor generalny UEHP Paolo Giordano  
i prezes OSSN Andrzej Sokołowski

Marzec 2008
 W siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich, przy 

współpracy Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali HO-
SPEM i OSSN, zorganizowano konferencję na temat 
nowych rozwiązań dla sektora medycznego. HOSPEM 
reprezentował sekretarz generalny Godfrey Perera, 
Konfederację Pracodawców Polskich Andrzej Malinow-
ski, Ministerstwo Polityki Społecznej Jolanta Fedak, Mi-
nisterstwo Zdrowia Adam Fronczak. Uczestniczyli człon-
kowie OSSN Jerzy Karwowski, Adam Rozwadowski, 
Andrzej Mądrala (prezydent Korporacji Zdrowe Zdrowie) 
i Andrzej Sokołowski.

Maj 2008
 Prezes Andrzej Sokołowski uczestniczył jako pane-

lista w konferencji The Economist pod tytułem „Tenth 
Business Roundtable with the Government of Poland”.

Luty 2008
 Podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia UEHP, 

zorganizowanego w Brukseli, tematem wiodącym była 
sytuacja ekonomiczna szpitali w Europie.
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Obrady w Monaco

 W Turynie w Hotelu Principi di Piemonte, pod prze-
wodnictwem prezydenta UEHP Maxa Ponseille, odbyło 
się spotkanie członków organizacji. Omawiano metody 
finansowania szpitali prywatnych w ramach funduszy 
europejskich.

Lipiec 2008
 OSSN zorganizowało konferencję w siedzibie Kon-

federacji Pracodawców Polskich. Gośćmi panelu dys-
kusyjnego byli: Beata Libera-Małecka (przewodnicząca 
Sejmowej Komisji Zdrowia), Piotr Warczyński (dyrektor 
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Minister-
stwie Zdrowia), Daniel Kowalczyk (Porozumienie Zielo-
nogórskie), Tomasz Sadrzak (przedsiębiorca), Krzysztof 
Tuczapski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Sa-
morządowych) oraz Robert Mołdach (ekspert KPP). Rolę 
moderatora dyskusji pełnił prezes Andrzej Sokołowski.

Październik 2008
 Zarząd UEHP obradował w Monaco. Uczestniczy-

li w nim Piotr Gerber i Andrzej Sokołowski. Tematem 
głównym było europejskie prawo medyczne i jego pla-
nowane zmiany. 
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Grudzień 2008 
 Prezes OSSN Andrzej Sokołowski na gali w Zam-

ku Królewskim w Warszawie otrzymał tytuł Menagera 
Roku 2008 w kategorii jednostki prywatne. Statuetkę 
wręczyła minister Ewa Kopacz. 

 Do OSSN przystąpił Ośrodek Okulistyki Klinicznej 
SPEKTRUM z Wrocławia, funkcjonujący od 8 lutego 
2001 roku. Szpital specjalizuje się m.in. w laserowej chi-
rurgii refrakcyjnej, nowoczesnej metodzie usuwania za-
ćmy, refrakcyjnej wymianie soczewki oraz w leczeniu 
stożka rogówki. Prowadzi także działalność badawczo-
-rozwojową oraz dydaktyczną, wykorzystując akade-
mickie kwalifikacje zespołu.

 Do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepu-
blicznych przystąpił OKULUS PLUS. 

Styczeń 2009
 Odbyła się w Warszawie gala „Pulsu Medycyny”.

Prof. Zbigniew Religa odbiera w Hotelu Bristol dyplom „Osobowość Roku”,  
przyznaną przez redakcję „Pulsu Medycyny”

Gala na Zamku Królewskim w Warszawie

Specjalna edycja magazynu
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Luty 2009
 W Paryżu odbyło się walne zgromadzenie UEHP 

(udział wzięli przedstawiciele Austrii, Belgii Francji, 
Włoch, Monaco, Portugalii, Szwajcarii, Niemiec, Węgier, 
Szwecji i Polski). Tematem dominującym była implemen-
tacja Dyrektywy Transgranicznej. 

Kwiecień 2009
 Walne Zgromadzenie Delegatów OSSN ponownie 

wybrało Andrzeja Sokołowskiego na prezesa zarządu 
OSSN. Wiceprezesami zostali Andrzej Mądrala, Adam 
Rozwadowski, Piotr Gerber, Ryszard Stolarski, członkami 
zarządu Krzysztof Macha i Zbigniew Kowalczyk.

Czerwiec 2009
 W Budapeszcie w Hotelu Ramada Plaza odbyło się 

zgromadzenie członków UEHP. Nasza delegacja przed-
stawiła sytuację szpitali prywatnych w Polsce. Omawia-
no prace zespołu do spraw ochrony zdrowia Parlamentu 
Europejskiego.

Lipiec 2009
 W siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich od-

była się konferencja szpitali prywatnych.

Raoul Titecca (Belgia) i Andrzej Sokołowski

Obrady w Budapeszcie

Od lewej: Piotr Gerber, Beata Libera-Małecka, Andrzej Wojtyła, Piotr Warczyński, Daniel Kowalczyk, Tomasz Sadrzak, 
Krzysztof Tuczapski
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Październik 2009
 Podczas konferencji UEHP w Lizbonie tematem 

głównym były przekształcenia własnościowe szpitali 
portugalskich.

 Wiceprezes OSSN Andrzej Mądrala objął obowiązki 
wiceprezesa Stowarzyszenia AMD.

Listopad 2009
 W trakcie Walnego zgromadzenia Ogólnopol-

skiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych 
(OSSN) podjęto decyzję o zmianie nazwy na 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywat-
nych (OSSP).

Styczeń 2010
 Członkowie OSSP uczestniczył w Gali 100 „Pulsu Me-

dycyny” w warszawskim Hotelu Le Meridien. W trakcie 
uroczystości specjalną statuetką uhonorowano prof. 
Zbigniewa Religę. 

Luty 2010 
 Walne Zgromadzenie UEHP odbyło się w Madrycie 

– główny temat to propozycje sektora szpitali prywat-
nych w zmianie medycznego prawa unijnego. Prezento-
wały swoje osiągnięcia dwie prywatne sieci szpitali hisz-
pańskich.

Marzec 2010
 W Poznaniu, w trakcie targów medycznych SALMED 

odbyła się konferencja OSSP – zarząd złożył sprawozda-
nie z działalności, a zaproszone firmy prezentowały no-
wości techniczne do zastosowania w sektorze prywat-
nym.

 Członkowie OSSP uczestniczyli w konferencji doty-
czącej ochrony zdrowia, zorganizowanej przez prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Posiedzenie zarządu UEHP w Lizbonie, od prawej Alberta Schiachi, Max Ponseille

Obrady OSSP w trakcie targów SALMED w Poznaniu
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Konferencja dotycząca ochrony zdrowia u prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego

Pośrodku Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców 
RP, z prawej Robert Mołdach

Kongres UEHP z Paryżu

Kwiecień 2010 
 Wiceprezes OSSP Piotr Gerber wziął udział w kon-

ferencji w Pradze i wygłosił referat na temat tworzenia 
szpitali prywatnych w dawnej Europie Wschodniej. Z po-
dobnym referatem Piotr Gerber wystąpił na konferencji 
w Bukareszcie.

Maj 2010 
 W Paryżu odbył się I Europejski Kongres Szpitali Pry-

watnych zorganizowany przez UEHP, na którym swoje 
wystąpienia mieli przedstawiciele OSSP. Tematami poru-
szanymi w trakcie kongresu była unifikacja europejskich 
systemów zdrowotnych i dyrektywa transgraniczna. 
W skład delegacji polskiej weszli dodatkowo dziennika-
rze z kilku wpływowych gazet: między innymi Dorota 
Abramowicz, Magdalena Okoniewska, Dominika Sikora, 
którzy zapoznali się z pozycją sektora szpitali prywat-
nych w Europie. Zaowocowało to serią artykułów o tej 
tematyce w polskiej prasie.
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Wrzesień 2010 
 Odbyło się w Gdańsku walne zebranie OSSP. Następ-

nego dnia gościliśmy w Gdańsku Walne Zgromadzenie 
UEHP. Obrady toczyły się w Hotelu Radisson Blu, a gala 
dinner – w Dworze Artusa.

Październik 2010
  W siedzibie Pracodawców RP odbyło się Walne Zgro-

madzenie członków OSSP. Uchwalono skład delegacji na 
listopadowe spotkanie Związków Organizacji Medycz-
nych. W głosowaniu utrzymano dotychczasową wyso-
kość składki członkowskiej. 

Gala dinner w Dworze ArtusaLunch w przerwie obrad Walnego Zebrania UEHP 
w Gdańsku

Listopad 2010
  Otwarty został w Warszawie pierwszy szpital Lux 

Medu.
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Konferencja włoskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych w Turynie , poprzedzająca zarząd UEHP

 W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej podpisano po-
rozumienie w sprawie stanowiska o zasadności zmian 
proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W imieniu OSSP 
dokument podpisywali Andrzej Mądrala, Ryszard Stolar-
ski i Andrzej Sokołowski. 

Luty 2011
  Doroczne Walne Zgromadzenie UEHP odbyło się 

w Berlinie. OSSP reprezentowali Piotr Gerber i Andrzej 
Sokołowski. Koledzy z Niemiec bardzo szczegółowo 
omówili funkcjonowanie ich systemu i pozycję rynkową 
szpitali prywatnych. 

Maj 2011 
 W Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Carolina 

Medical Center, OSSP zorganizowało pierwszy kongres. 
Dzień wcześniej w siedzibie Pracodawców Rzeczypospo-
litej Polskiej na Saskiej Kępie odbył się bankiet powitalny. 
Licznie przybyli goście w swobodnej atmosferze rozma-
wiali o polskiej i europejskiej ochronie zdrowia. Następ-
nego dnia Kongres otworzyli: minister zdrowia Ewa Ko-
pacz, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Andrzej 
Malinowski i prezes OSSP Andrzej Sokołowski. Sesję 
„europejską” prowadzili Piotr Gerber i Krzysztof Macha, 

a panelistami byli: prezydent Europejskiej Unii Szpitali 
Prywatnych (UEHP) Teofilo Leite (Portugalia), wicepre-
zydent UEHP Jens Wernick (Niemcy), dyrektor general-
ny niemieckiej sieci szpitali Helios oraz prezes ISCARE 
z Czech Martin Fried. Sesję „Pozycja szpitali prywatnych 
w systemie opieki zdrowotnej” prowadzili Robert Moł-
dach oraz Mariusz Gujski – I zastępca redaktora naczel-
nego „Służby Zdrowia”, a panelistami byli: poseł Ma-
rek Balicki, senator Stanisław Karczewski, poseł Beata 
Małecka-Libera, poseł Bolesław Piecha i poseł Andrzej 
Sośnierz. Sesję płatnika „Planowanie i kontraktowanie 
usług zdrowotnych” prowadzili: wiceprezes OSSP An-
drzej Mądrala oraz członek Zarządu OSSP Maria Janusz. 
Do panelu zaproszeni zostali: Jacek Paszkiewicz – pre-
zes NFZ, Zygmunt Klosa – dyrektor Śląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ, Barbara Misińska – dyrektor Ma-
zowieckiego Oddziału NFZ, Wioletta Niemiec – dyrektor 
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego, Krzysztof Tu-
czapski – dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ.

Czerwiec 2011
 Konferencja UEHP odbyła się w Turynie. W progra-

mie było sprawozdanie z prac komisji zdrowia Parlamen-
tu Europejskiego i dyskusja nad proponowanymi przez 
UEHP nowelizacjami. 
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Wrzesień 2011
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 

w katowickim Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a 
w Katowicach zorganizowało wraz z Izbą Lekarską kon-
ferencję „Czy pacjentom w Polsce potrzebne są szpitale 
prywatne”. Głównym organizatorem był Szpital Zako-
nu Bonifratrów i prezes Maria Janusz. W panelu dysku-
syjnym udział wzięli: Beata Libera-Małecka, Renata Jaż-
dż-Zaleska, Bolesław Piecha, Andrzej Sośnierz i Andrzej 
Wojcieszek. Moderatorami byli Andrzej Sokołowski, An-
drzej Mądrala i Robert Mołdach. Konferencja poprzedzo-
na była spotkaniem członków OSSP, celem omówienia 
aktualnych problemów członków i zaplanowania działań 
na następne miesiące. 

Konferencja w katowickim Domu Lekarza

Zarząd UEHP w Genewie

Konferencja OSSP w siedzibie Pracodawców RP

Październik 2011
 Konferencja UEHP odbyła się w Genewie w Szwajcarii 

– omawiano sprawy bieżące organizacji.

 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 5 paź-
dziernika 2011 roku prospekt emisyjny EMC Instytut 
Medyczny SA, w związku z planowaną ofertą publiczną 
1 189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G, kierowaną 
do dotychczasowych akcjonariuszy.

 Salus Centrum Medyczne sp. z o.o. uzyskało dofi-
nansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
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 Z inicjatywy wiceprezesa OSSP Andrzeja Mądrali Pra-
codawcy RP przygotowali pismo do ministra zdrowia, 
dotyczące ciągłych zmian w rozporządzeniach ministra 
zdrowia, które uniemożliwiają rozpoczęcie procedury kon-
traktowania w zakresie leczenia jednego dnia. Konkursy 
decyzją prezesa NFZ mają zostać przeprowadzone w póź-
niejszym terminie. W piśmie Pracodawcy RP postulowali 
anektowanie umów na I kwartał 2012 r. i przeprowadzenie 
konkursu po ustabilizowaniu się zmian w prawie.

 OSSP objęło patronatem sympozjum naukowe pt. 
„Rehabilitacja neurologiczna w praktyce klinicznej” oraz 
Konferencję pt. „Technologie w Medycynie”, która odby-
ła się 27 października 2011 r. w Centrum Bankowo-Finan-
sowe „Nowy Świat” SA. 

 Odbyła się VII Konferencja Rynku Zdrowia, w której 
wzięli udział przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Szpitali Prywatnych.

Listopad 2011
  Prezes OSSP podjął decyzję o udzieleniu pomocy 

członkowi – spółce UROMEDIC, której NFZ odmówił za-
płaty pieniędzy za nadwykonania. Pisma interwencyjne 
wysłano do MZ i NFZ. Interwencja okazała się skuteczna.

  Nasz członek wspierający Kancelaria Prawna For-
tak&Karasińska przesłała kolejny alert „Zmiany w spra-
wozdawczości z zakresu list oczekujących”.

  W Szpitalu św. Anny w Piasecznie miała miejsce kolej-
na edycja Interdyscyplinarnej Szkoły Laparoskopii EMC. 
Po raz pierwszy szkolenie odbyło się na arenie między-
narodowej.

  Salus Centrum Medyczne sp. z.o.o zostało wyróżnio-
ne w rankingu Firmy Rodzinne Roku 2011, stworzonym 
przez „Newsweek Polska”.

  Odbyło się posiedzenie Zarządu OSSP, na którym po-
stanowiono wystosować pisma do prezesa NFZ oraz mi-
nistra zdrowia z prośbą o spotkanie w celu wyjaśnienie 
sytuacji w ochronie zdrowia. OSSP wraz z Pracodawcami 
RP przygotowało stanowisko do projektu rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz 
warunków ustalania wysokości świadczenia medycznego 
w przypadku zdarzenia medycznego, przygotowało także 
stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie recept 
lekarskich. OSSP wystosowało pismo do ministra zdro-
wia w sprawie podwyższenia wymogów wobec chirurgii 
jednego dnia, wraz z Pracodawcami RP wystąpiło do pre-
zesa NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii kontraktowania 

chirurgii jednego dnia oraz wystąpiło do ministra zdrowia 
z prośbą o spotkanie celem wyjaśnienia sytuacji w ochro-
nie zdrowia. Wraz z Pracodawcami RP OSSP wystąpiło 
z prośbą o interpretację konsekwencji braku możliwości 
zarejestrowania szpitala z powodu braku działających re-
jestrów, o możliwe szeroką interpretację obowiązku po-
siadania pielęgniarki operacyjnej. Pismo zostało wysłane 
także do wiadomości prezesa NFZ.

Grudzień 2011
 Żeglarz Roman Paszke wystartował 14 grudnia, by 

pobić rekord w samotnej żegludze non stop dookoła 
świata – ze Wschodu na Zachód. Opiekunem medycz-
nym kapitana zostało EMC Instytut Medyczny.

 Wiceprezes OSSP wysłał pismo do ministra zdrowia Ja-
kuba Szulca z prośbą o zwołanie w trybie pilnym posie-
dzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, na 
którym mają zostać poruszone tematy związane m.in. 
z wymogiem posiadania pielęgniarki operacyjnej. W odpo-
wiedzi na ten wniosek minister zdrowia przekazał pisemną 
informację, odpowiadając na pytania w nim zawarte.

Styczeń 2012
 Szpitale w Ząbkowicach, Ozimku i Kamieniu Pomor-

skim wdrożyły Okołooperacyjną Kartę Kontrolną.

 Przedstawiciele OSSP, Pracodawców RP oraz Związku 
Pracodawców Medycyny Prywatnej spotkali się z PZU. 
Tematem rozmowy były ubezpieczenia od zdarzeń me-
dycznych.

 Kancelaria Fortak&Karisiński przesłała członkom 
OSSP alert prawny w sprawie zmiany numerów ksiąg re-
jestrowych podmiotów leczniczych.

 Do OSSP dołączył nowy członek – Centrum Słuchu 
i Mowy Medincus. 

 Odbyło się spotkanie członków z zarządem OSSP, 
w trakcie którego omówiono kwestię ubezpieczeń od 
zdarzeń medycznych. W trakcie spotkania przedstawiciel 
Kancelarii Prawnej Fortak&Karasiński przedstawił pre-
zentację dt. obowiązków szpitali wynikających z ustawy 
o działalności leczniczej.

 OSSP objęło patronatem konferencję pt. „Podatki 
w NZOZ w praktyce”, która odbyła się 16 lutego w War-
szawie.

 Walne Zgromadzenie UEHP zorganizowane było 
w Brukseli.

http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/alert%20f%20%20k%20-%20komunikat%20nfz%20w%20sprawie%20sprawozdawczoci.pdf
http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/alert%20f%20%20k%20-%20komunikat%20nfz%20w%20sprawie%20sprawozdawczoci.pdf
http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/wniosek%20o%20zwoanie%20zespou%20tk.pdf
http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/wniosek%20o%20zwoanie%20zespou%20tk.pdf
http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/pismo%20sekretarza%20stanu.pdf
http://www.szpitale.org/images/stories/pliki/pismo%20sekretarza%20stanu.pdf
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  Odbyło się spotkanie przedstawicieli OSSP oraz in-
nych organizacji zrzeszających szpitale z ministrem zdro-
wia oraz przedstawicielami PZU i PIU. 

 Prezes OSSP wystosował pismo do prezesa NFZ 
z prośbą o równe traktowanie wszystkich szpitali przy 
wypłacie środków za nadwykonania za 2011 r. OSSP 
przygotowało i wysłało do przewodniczących Sejmo-
wej i Senackiej Komisji Zdrowia oraz do ministra zdrowia 
prośbę o jak najszybsze podjęcie inicjatywy legislacyj-
nej, mającej na celu zmianę ustawy o prawach pacjenta 
i rzeczniku praw pacjenta.

  Prezes OSSP poinformował o kończących się pracach 
nad utworzeniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „Szpitale Polskie”. Członkiem TUW będzie mógł zo-
stać każdy z członków po wniesieniu części kapitału za-
kładowego TUW.

 Do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywat-
nych przystąpił NZOZ Wident.

Marzec 2012 
 Jak co dwa lata w Poznaniu odbył się SALMED, a nasze 

Stowarzyszenie po raz kolejny otrzymało zaproszenie do 
udziału w targach i zorganizowało konferencję w trakcie 
ich trwania.

 Do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywat-
nych przystąpiło Centrum Medyczne św. Łukasza Spół-
ka z o.o.

 Scanlab sp. z o.o. zostało nowym członkiem Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

 Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów 
w Katowicach w nietypowy sposób świętował Dzień Ko-
biet, otwierając 8 marca nowy Pododdział Onkologii Gi-
nekologicznej.

 OSSP objęło honorowym patronatem konferencję pt. 
„IT w Służbie Zdrowia GigaCon” II Krajowego Forum Me-
nedżerów ZOZ – MEDIMANAGER 2012. Odbyło się ono 
28 marca 2012 w Hotelu Marriott w Warszawie.

Kwiecień 2012
 Na zlecenie OSSP została przygotowana przez kance-

larię prawną Sykuna, Ciesiewicz, Bartecki opinia prawna, 
dotycząca definicji zdarzenia medycznego oraz roli szpi-
tala, który nie posiada umowy ubezpieczenia od zdarzeń 
medycznych.

Maj 2012
 W Pałacu Goldsteinów odbył się II Kongres OSSP w ra-

mach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Otworzy-
li go minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wraz z preze-
sem OSSP Andrzejem Sokołowskim. Następnie minister 
Arłukowicz omawiał stan przygotowań do wprowadzenia 
trangranicznej dyrektywy unijnej w Polsce. Pozostałymi 
panelistami pierwszego panelu byli: Teofilo Leite – pre-
zydent UEHP, Jens Wernick – członek zarządu Niemiec-
kiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych BDPK, prof. 
Marek Zygmunt – prezes zarządu Uniwersytetu Medycz-
nego w Greifswaldzie (Universitatsmedizin Greifswald), 
Annika Nowak reprezentująca Komisję Europejską, Piotr 
Gerber – prezes Zarządu EMC Instytut Medyczny SA, Ro-
bert Mołdach – ekspert OSSP, Dorota M. Fal – doradca 
zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. Ubezpieczeń Zdro-
wotnych, Marek Wójcik – ekspert ds. ochrony zdrowia 
w Związku Powiatów Polskich, Marek Hok – poseł na 
Sejm z Platformy Obywatelskiej. Dyskusję podsumował 
Andrzej Sokołowski – prezes OSSP. 

 Prezes OSSP spotkał się z kancelarią prawną z Krako-
wa, reprezentującą polską społeczność Świadków Jeho-
wy (ponad 300 000 obywateli naszego kraju). Świetnie 
zorganizowani i zamożni zwrócili się z prośba o pomoc 
w utworzeniu listy szpitali, które w ramach swych pro-
cedur utworzą procedury (SJ), akceptujące ich światopo-
gląd (głównie nie podawanie w trakcie planowych zabie-
gów krwi i środków krwiopochodnych). Każdy członek 
społeczności ma zawsze ze sobą oświadczenie o braku 
zgody na taką terapię (często notarialne z wyznaczeniem 
osób bliskich, które w razie braku świadomości mogą 
dopilnować przestrzegania woli). Oczekują, że na liście, 
obok nazwy szpitala, znajdzie się imiennie wyznaczony 
koordynator do kontaktów pomiędzy szpitalem a spo-
łecznością. Prawnicy prowadzą rozmowy z komercyjną 
firmą ubezpieczeniową o wprowadzenie dla nich specjal-
nego produktu. Aby otrzymać oczekiwaną przez siebie 
usługę, gotowi są przemieszczać się na duże odległości. 
Interesuje ich lista szeroka, np. chirurgia plastyczna. Chcą 
mieć pewność, że na miejscu będą mieli kontakt ze szpi-
talnym koordynatorem, który zadba o ich interesy w wy-
padku powikłań.

 Pracodawcy RP wraz z OSSP przygotowali i wysła-
li pismo do ministra zdrowia z prośbą o sprecyzowanie, 
które podmioty mają obowiązek posiadania apteki lub 
punktu farmacji szpitalnej.
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Czerwiec 2012
 Konferencja UEHP zorganizowana była w Paryżu.

  OSSP objęło patronatem konferencję „Szpitale wo-
bec roszczeń pacjentów”, która odbyła się 10 sierpnia 
2012 r. (w jej trakcie prelekcję miał prezes OSSP), a 20 
września – „IT w Służbie Zdrowia GigaCon”, która odbyła 
się w Warszawie.

 OSSP zleciło wykonanie ekspertyzy prawnej z zakre-
su obowiązku posiadania we własnych strukturach od-
działu anestezjologii i intensywnej terapii lub stosownej 
umowy ze szpitalem, posiadającym ten oddział zlokali-
zowanym nie dalej niż w sąsiednim powiecie. Ekspertyza 
opisuje przesłanki świadczące o spełnianiu tych wymo-
gów oraz ma sprecyzować, czy fizyczne zawarcie umowy 
z innym podmiotem jest konieczne.

 OSSP współorganizowało wraz z powiatem piase-
czyńskim oraz Związkiem Powiatów Polskich konferencję 
pt. „Dobre praktyki przekształceń szpitali publicznych”.

Październik 2012
 Konferencja UEHP odbyła się w Monaco.

Listopad 2012
 Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał rację 

prywatnym szpitalom francuskim i belgijskim, żądają-
cym zaprzestania świadczenia usług komercyjnych na 
majątku publicznym.

  W Gdyni OSSP świętowało swe 10-lecie. Obrady zor-
ganizowane zostały w Hotelu Kuracyjnym.

OSSP świętuje w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni swe 10-lecie
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Grudzień 2012
 Laguna Medical Pomorskie Centrum Zdrowia zorga-

nizowało szkolenie dla lekarzy „Zwyrodnienie wzroku 
związane z wiekiem – nowoczesne techniki leczenia”. 

  Klinika Okulus Plus po raz pierwszy uczestniczyła 
w akcji społecznej „Okuliści dla Afryki”, we współpra-
cy z Fundacją Dzieci Afryki. Celem jest wykorzystanie 
doświadczenia i wiedzy okulistów dla poprawy wzroku 
dzieci w krajach, w których opieka medyczna tego nie za-
pewnia.

Luty 2013
 Walne Zgromadzenie UEHP odbyło się w Brukseli – 

w programie sprawozdanie zarządu z działalności, spra-
wozdanie skarbnika i sprawy bieżące organizacji człon-
kowskich.

Marzec 2013
 OSSP objęło patronatem konferencję pt. „Czystość 

sal operacyjnych, bezpieczeństwo i ekonomia w stan-
dardach europejskich”, która odbyła się w dniach 14-15 
marca 2013 r., ,,IT w służbie zdrowia GigaCon”, która od-
była się 26 marca i 17 września we Wrocławiu, „Systemy 
i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią”, 
która odbyła się 16 kwietnia w Warszawie, a także Targi 
Medyczne Nowoczesna Placówka Medyczna, które od-
były się w 7-8 maja w Warszawie.

„Okuliści dla Afryki” – Klinika Okulus Plus

Walne Zgromadzenie UEHP w Brukseli – Andrzej 
Sokołowski i Piotr Gerber



4720 LAT OSSP

Walne Zgromadzenie UEHP w Brukseli

Konferencja OSSP w siedzibie Pracodawców RP

Od lewej: Andrzej Sokołowski, Andrzej Mądrala,  
Zbigniew Kowalczyk

Kwiecień 2013
 Konferencja OSSP została zorganizowana w siedzibie 

Pracodawców RP.

 OSSP objęło patronatem konferencję pt. „Systemy 
i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią”, 
która odbyła się 16 kwietnia w Warszawie.

Maj 2013
 W OSSP objęło patronatem Targi Medyczne Nowo-

czesna Placówka Medyczna, które odbyły się w 7-8 maja 
w Warszawie.

 W Warszawie, w sali balowej Hotelu Marriott, od-
był się III Kongres Szpitali Prywatnych, który okazał się 
największym sukcesem spośród wszystkich dotychczas 
organizowanych, zarówno pod względem frekwencji, 
jak i oddźwięku medialnego. Było to efektem podejmo-
wania tematów ważnych zarówno dla środowiska me-
dycznego jak i całego rynku. Takie zagadnienia jak tran-
sgraniczna opieka medyczna czy pomoc publiczna dla 
szpitali, to kwestie żywo interesujące nie tylko przed-
siębiorców działających na rynku usług medycznych, 
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podobnie jak coraz istotniejsza rola szpitali prywatnych 
w zmieniającej się rzeczywistości wpływa na całokształt 
ochrony zdrowia w naszym kraju.

W kongresie brali udział znamienici goście. Oprócz 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – wiceministrów 
Sławomira Neumanna i Aleksandra Soplińskiego, Naro-
dowego Funduszu Zdrowia – prezes Agnieszki Pachciarz 
i wiceprezes Wiesławy Kłos, byli też przedstawiciele Eu-
ropejskiej Unii Szpitali Prywatnych – wiceprezydent Jens 
Wernick i dyrektor generalny Paolo Goiordano. W obra-
dach uczestniczyli także liczni parlamentarzyści.

Sławomir Neumann zapowiedział rozpoczęcie prac 
nad ustawą w sprawie dodatkowych ubezpieczeń zdro-
wotnych, przeniesienie części procedur z lecznictwa 
szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Zadeklarował także chęć prowadzenia rozmów ze śro-
dowiskiem prywatnych świadczeniodawców oraz rów-
ne traktowanie podmiotów publicznych i prywatnych. 
Poinformował również, że trwają prace nad ustawami 
o szpitalach klinicznych, o zdrowiu publicznym, o bada-
niach klinicznych oraz o konsultantach. Prace te są obec-
nie na etapie dyskusji na szczeblu kierownictwa resortu. 

W dalszej kolejności zostaną skierowane do konsultacji, 
najpierw wewnętrznych, potem zewnętrznych. Mini-
ster stwierdził też, że trwa wprawdzie dyskusja na te-
mat reformy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale kon-
kretne kroki podejmowane w tej sprawie zostały na razie 
wstrzymane.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka 
Pachciarz oświadczyła, że liczy na współpracę prywat-
nego sektora medycznego przy tworzeniu nowych prze-
pisów i zapewniła o równym traktowaniu podmiotów 
publicznych i prywatnych w zakresie dostępu do środ-
ków z Funduszu.

  Otwarty został prywatny Szpital Św. Elżbiety na 
warszawskim Mokotowie.

  OSSP objęło patronatem konferencję „Bezpieczeń-
stwo i komfort w obiektach ochrony zdrowia”, która od-
była się 31 maja w Wyższej Szkole Menedżerskiej.

III Kongres Szpitali Prywatnych w Hotelu Marriott 
w Warszawie

http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/polecamy/2120-bezpieczestwo-i-komfort-w-obiektach-ochrony-zdrowia.html
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/polecamy/2120-bezpieczestwo-i-komfort-w-obiektach-ochrony-zdrowia.html
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Czerwiec 2013
  Konferencja UEHP odbyła się w Dublinie – w trak-

cie spotkania zapoznano członków UEHP z organizacją 
ochrony zdrowia w Irlandii. Omawiano także aktualną le-
gislację europejską. 

  OSSP objęło patronatem cztery konferencje, zorgani-
zowane w Warszawie: „Dokumentacja medyczna – elek-
troniczna vs. papierowa”, „Rozwiązania dla diagnostyki 
laboratoryjnej”, „Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny 
POLFARM”, „Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej”.

Wrzesień 2013
  OSSP uczestniczyło w organizacji panelu dotyczą-

cego ochrony zdrowia w trakcie Forum Ekonomicznego 
w Krynicy.

  OSSP objęło patronatem konferencję pt. ,,IT w służ-
bie zdrowia GigaCon”, która odbyła się 17 września we 
Wrocławiu.

Konferencja UEHP w Dublinie

Członkowie OSSP na Forum Ekonomicznym w Krynicy

http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/dokumentacja-medyczna.htm
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/dokumentacja-medyczna.htm
http://www.ecb.biz.pl/polfarm/
http://www.ecb.biz.pl/polfarm/
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Konferencja UEHP w Dubrowniku

Październik 2013
  Konferencja UEHP miała miejsce w Dubrowniku – 

w trakcie spotkania zapoznano członków UEHP z orga-
nizacją ochrony zdrowia w Chorwacji. Omawiano aktual-
ną legislację europejską.

  Członkowie OSSP uczestniczyli w IX Forum Rynku 
Zdrowia w Hotelu Sheraton w Warszawie.
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Obrady Kapituły Menedżera Zdrowia, od lewej: Marek 
Balicki, Andrzej Sokołowski, Tomasz Wróbel

  Na zaproszenie OSSP przylecieli dziennikarze z Ukra-
iny – w tym czasie w Kijowie odbywał się protest na Maj-
danie. W czasie trzydniowej wizyty odwiedzili Enel Med 
(oba szpitale), Lux Med przy ul. Postępu 21c, Szpital Kar-
diologiczny Józefów oraz szpital okulistyczny Mavit. 
W uroczystej kolacji uczestniczyli, oprócz gości z Ukra-
iny, Andrzej Mądrala, Jarosław Pinkas, Adam Rozwa-
dowski, Aleksandra Rzepecka (PAKS), Edyta Kisielińska 
(Scanmed), Grzegorz Byszewski oraz Dorota Gnaczyńska. 
W trzecim dniu wizyty goście odwiedzili Sport Medica Ca-
rolina ul. Pory 78, przyjął ich Tadeusz Bokwa. Efektem wi-
zyty były liczne artykuły w prasie i Internecie ukraińskim. 

Grudzień 2013
  W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

przy ul. Foksal członkowie OSSP wzięli udział w posie-
dzeniu Kapituły Nagrody Menager Roku.

Luty 2014
  Walne zgromadzenie UEHP zorganizowane zostało 

w Rzymie, w trakcie posiedzenia zarząd omawiał zmianę 
statutu. Zaproszeni zostali członkowie polskiej delegacji 
Piotr Gerber i Andrzej Sokołowski, w związku ze zgła-
szanymi wcześniej przez stronę polską zastrzeżeniami. 
W trakcie głosowania walne zgromadzenie uwzględniło 
niewiele uwag. Wyraźnie zarysował się prymat państw 
o dużej liczbie szpitali stowarzyszonych.

  W Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Członków 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. 
W jego trakcie przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 
2013, przedstawiono sprawozdanie z działań zarządu 
OSSP, rozmawiano o problemie dostępności do środków 
unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014– 2020 
w kontekście dokumentów, przygotowanych przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. Rozmawiano o planowanej organi-
zacji panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Przed-
stawiane prezentacje znalazły się na stronie OSSP. OSSP 
wysłało również pismo do po. prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia Marcina Pakulskiego, w którym za-
apelowało o wprowadzenie do kryteriów oceny ofert 
w zakresie rehabilitacji leczniczej dodatkowych punktów 
za posiadanie certyfikatu CMJ.

Listopad 2013
  Prezes Andrzej Sokołowski odznaczony został Odzna-

ką Honorową „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”.

Styczeń 2014
  Odbyła się XIV Gala konkursu Sukces Roku w Ochro-

nie Zdrowia 2013 na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Walne Zgromadzenie OSSP w Hotelu Kuracyjnym 
w Gdyni. od lewej: Grzegorz Byszewski, Andrzej Mądrala, 
Jarosław Pinkas, Andrzej Sokołowski
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Marzec 2014
 Biuro OSSP koordynowało przewiezienie dwóch 

uczestników kijowskiego Majdanu do Polski, do szpitala 
członkowskiego, celem leczenia po odniesionych ranach.

 Konferencja OSSP została zorganizowana w trakcie 
targów medycznych SALMED w Poznaniu – w progra-
mie były sprawy organizacyjne stowarzyszenia oraz pre-
zentacje nowinek technicznych.

 OSSP objęło patronatem III Kongres Praktyków Za-
rządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2014, któ-
re odbyło się 19 marca w Warszawie.

Czerwiec 2014
  Odbył się IV Kongres OSSP w Warszawie w Hotelu 

Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Wzięło w nim 
udział ponad 250 osób. Pierwszy panel dotyczył prezen-
tacji osiągnięć szpitali prywatnych, z którymi wystąpili 
przedstawiciele ALABu, EnelMedu, Kliniki Okulus, AHP 
i Pulsmedu. Na temat systemów oceny jakości w ochronie 
zdrowia mówili: Arkadiusz Trela – ekspert OSSP, Tomasz 
Szelągowski – dyrektor generalny Federacji Pacjentów 
Polskich oraz przedstawiciel Centrum Certyfikacji Jako-
ści Wojskowej Akademii Technicznej. W dyskusji panelo-
wej udział wzięli: Beata Libera-Małecka, Wiesława Kłos, 
Maciej Piróg, Sławomir Neumann, Marek Wójcik, Robert 
Mołdach, Adam Rozwadowski, Piotr Gerber, Andrzej Mą-
drala i Andrzej Sokołowski. Gościem specjalnym był były 
premier RP Jerzy Buzek. 

  OSSP rozpoczęło współpracę z Prometriq Akademią 
Zarządzania, kierowaną przez Piotra Szynkiewicza.

  Do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywat-
nych dołączył nowy członek Boni Fratres Marysiniensis 
sp. z o.o., który od 29 września 2014 roku nosi nazwę Bo-
nifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

  OSSP zaangażowało się w pomoc osobom rannym 
w trakcie starć na Ukrainie. Kilkunastu członków OSSP 
zadeklarowało bezpłatną pomoc obywatelom Ukrainy.

  Szpital Medicover został członkiem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

  Minęło 140 lat odkąd zakon bonifratrów rozpoczął 
w Krakowie prowadzenie własnego szpitala oraz pięć lat 
od powrotu do dzieł prowadzonych przez zakon. Wspól-
nie świętowaliśmy jubileusz naszego członka Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.
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IV Kongres Szpitali Prywatnych w Warszawie, pośrodku b. premier Jerzy Buzek i b. wiceminister 
zdrowia Jarosław Pinkas
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 OSSP na prośbę strony afgańskiej prowadziło rozmo-
wy z przedstawicielami Centralnego Szpitala z Kabulu 
w Afganistanie, celem leczenia i rehabilitacji obywateli 
afgańskich w polskich szpitalach prywatnych.

 OSSP objęło patronatem II Edycję Targów Nowo-
czesna Placówka Medyczna, która odbyła się w dniach 
4-5 czerwca oraz konferencję pt. „Systemy i technologie 
do zarządzania szpitalem”, która odbyła się 15 czerwca. 
w Warszawie.

 Prezes OSSP w imieniu Zarządu Stowarzyszenia skie-
rował na ręce Agnieszki Dziedzic-Pasik, dyrektor zrzą-
dzającej Centrum Medycznym Damiana, list gratulacyjny 
z okazji obchodów 20. rocznicy rozpoczęcia funkcjono-
wania pierwszego w Warszawie prywatnego szpitala.

 Powstała Medyczna Grupa Zakupowa MedGZ. Na 
czele jej stanął prezes Andrzej Bąk. Celem jej powołania 
była poprawa efektywności działania szpitali skupionych 
w OSSP poprzez obniżenie kosztów ich funkcjonowania.

 Przygotowano do druku i wydano „Katalog Szpitali 
OSSP” w języku rosyjskim, jako przygotowanie do wy-
jazdu na targi do Kijowa.

Lipiec 2014
 Sukcesem Pracodawców RP i członków OSSP była 

zmiana zapisu art. 95b. ust. 1, określająca skład Woje-
wódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Przed-
łożenie ministerialne przewidywało, że w pracach w.w. 
ciała udział będą brali przedstawiciele wojewody, mar-
szałka, szkół wyższych kształcących na kierunkach me-
dycznych oraz konwentu powiatów polskich. Robert 
Mołdach zwrócił posłom uwagę, że wyłączenie z tego 
gremium przedstawicieli organizacji reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy o świadczeniach (prywatnych 
podmiotów leczniczych), podważa konstytucyjną zasa-
dę równości podmiotów i niesprawiedliwie wyłącza ich 
z wpływu na finalny kształt regionalnej mapy potrzeb 
zdrowotnych. Poprawka została przejęta przez posła 
PO Jarosława Katulskiego i przegłosowana. Co ciekawe 
stanowisko Pracodawców RP w pełni poparła i podzieliła 
naszą argumentację opozycja (PIS).

 Na posiedzeniu Zarządu OSSP w porządku obrad 
było m.in. kwestia przygotowania do udziału w Forum 
Ekonomicznym w Krynicy, targach w Kijowie, przygoto-
wywanie katalogu członków OSSP oraz omówienie kon-
cepcji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Pod patronatem honorowym OSSP OKULUS PLUS 
przeprowadził kampanię profilaktyczno-edukacyjną 
bezpłatnych badań pt. „Nie trać wzroku!” wraz z konfe-
rencją prasową, kończącą projekt „Widzę na 100%, żyję 
na 100%.

Wrzesień 2014
 Szkolenie dla członków OSSP „Praktyczne i prawne 

aspekty funkcjonowania szpitali prywatnych” prowadzili 
adw. dr hab. Sebastian Sykuna i adw. dr hab. Maciej Bar-
czewski.

 OSSP rozpoczęło współpracę w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych, komunikacyjnych, finansowych OC i AC 
z firmą exitoBroker z Warszawy.

  W trakcie Forum Ochrony Zdrowia, realizowanego 
w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbył się 
panel dyskusyjny, organizowany przez OSSP pt. „Rola 
prywatnego sektora ochrony zdrowia we współpracy 
z samorządem w kontekście budowania systemu Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”.

 Odbył się zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szpitali Prywatnych, w trakcie którego, oprócz omówie-
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nia spraw bieżących związanych m.in. z walką Stowarzy-
szenia o wprowadzenie równych zasad dostępności do 
środków unijnych dla wszystkich świadczeniodawców, 
podsumowano panel zorganizowany w ramach Forum 
Ochrony Zdrowia w Krynicy oraz omówiono program 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.

Październik 2014
 OSSP objęło patronatem Międzynarodowe Tar-

gi Medyczne i Farmaceutyczne WIHE, które odbyły 
się w dniach 8-10 października 2014 roku w Expo XXI 
w Warszawie.

 Odbyło się pierwsze internetowe posiedzenie za-
rządu OSSP. Uznano bowiem, że łączność internetowa 
członków zarządu powala na obniżenie kosztów funkcjo-
nowania biura, a jednocześnie na większą intensywność i 
częstotliwość  kontaktów.

 Wiceprezes OSSP Zbigniew Kowalczyk został zapro-
szony do udziału w konferencji poświęconej prywatnemu 
lecznictwu na Ukrainie, która odbyła się w dniach 9-10 
października w Kijowie. W jej trakcie przedstawił polskie 
doświadczenia we współpracy na styku państwa z pry-
watnymi podmiotami leczniczymi.

W kuluarach Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

Sala plenarna, od lewej: Rober Mołdach, Sławomir Neumann, Adam Rozwadowski, 
Andrzej Sokołowski, Jerzy Adam Stępień
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Stoisko OSSP na międzynarodowych targach w Kijowie

 Odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Medycz-
nej w Kijowie, w trakcie których powierzchnię wysta-
wienniczą posiadało także Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Szpitali Prywatnych.

  Konferencja UEHP odbyła się w Istambule.
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Listopad 2014 
 W Hotelu Kuracyjnym w Gdyni odbyło się walne 

zgromadzenie członków OSSP w Gdyni – w programie 
sprawy bieżące organizacji i jej członków.

  W Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin 
-Jeziorna odbyła się doroczna konferencja naukowa do-
tycząca problemów ortopedii i rehabilitacji. 

 W Mediolanie odbyło się posiedzenie zarządu UEHP.
Konferencja pod patronatem OSSP w CKR Konstancin-
Jeziorna

Zarząd UEHP w Mediolanie

Zarząd UEHP w Mediolanie, od lewej: Robert Berstchy (Szwajcaria), Erich Ziber (Austria)(. Alberta Schiachi (Włochy), 
Gabriele Pelisario (Włochy), Andrzej Sokołowski (Polska), Cristina Contrel (Hiszpania), Paul Garassus (Francja), X,  
Paolo Giordano (Włochy)
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Styczeń 2015
 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, podobnie jak 

w poprzednich latach, włączyły się w ogólnopolską, cha-
rytatywną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Spół-
ka ufundowała trzy kardiomonitory, które będą służyć 
pacjentkom na oddziale ginekologiczno-położniczym 
Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

 Lekarze z bielskiej Kliniki Okulus przeprowadzi-
li pierwsze zabiegi laserowej korekcji wzroku przy po-
mocy najnowocześniejszego na Śląsku lasera excime-
rowego. Inwestycja wartości ponad 2 mln zł zwiększy 
bezpieczeństwo pacjentów i umożliwi im wykonywa-
nie zawodów wymagających doskonałego widzenia bez 
okularów i soczewek.

Luty 2015
 Pracodawcy RP, zainspirowani głosem przedstawicie-

li OSSP, przygotowali stanowisko wobec projektu rozpo-
rządzenia ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczą-
cych standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

 Doroczne Walne Zgromadzenie UEHP odbyło się 
w Paryżu – omawiano sprawy bieżące organizacji i jej 
członków. 

Kwiecień 2015
 Odbyło się posiedzenie zarządu OSSP, na którym 

omawiano m.in. stanowisko do ustawy o zdrowiu pu-
blicznym, a także potrzebę uzyskania informacji na te-
mat planowanych warunków kontraktowania.

 IV Międzynarodowe Targi HEALTHCARE TRAVEL 
EXPO – Medical Tourism w Kijowie. W skład delegacji 
OSSP weszli prezes Andrzej Sokołowski, wiceprezes Ja-
rosław Pinkas, kierownik biura Dorota Gnaczyńska i dwie 
tłumaczki. Przedstawicielom OSSP udało się nawiązać 
kontakt ze szpitalami zainteresowanymi kierowaniem 
pacjentów na dalsze leczenie do Polski. Przedstawicie-
le Stowarzyszenia wygłosili dwa wykłady dla kilkuset 
uczestników z ożywioną dyskusją oraz odbyli dziesiątki 
spotkań z zainteresowanymi ofertą szpitali członkow-
skich. Ponadto w Kijowie miały miejsce dwie wizyty stu-
dyjne w placówkach medycznych. 

Jarosław Pinkas na konferencji w Kijowie
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Maj 2015
 Odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Zarządu 

OSSP, w trakcie którego został podsumowany wyjazd na 
targi medyczne do Kijowa oraz zaplanowane dalsze dzia-
łania Stowarzyszenia. Decyzją Zarządu OSSP rozpoczęto 
pracę nad przygotowaniem factbooka – kompleksowej 
informacji o prywatnym sektorze ochrony zdrowia, ze 
szczególnym uwzględnieniem członków stowarzysze-
nia. Przygotowane informację będą pomocne sektorowi 

przy np. pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na 
dalszy rozwój. Dotychczas sektor finansowy ze względu 
na brak danych odnosił się z dużą nieufnością do sektora 
ochrony zdrowia.

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 
objęło patronatem Ogólnopolskie Forum Zarządzają-
cych w Medycynie, które odbyło się 21 maja br. w Hotelu 
Qubus w Katowicach.

 Do OSSP przystąpiły Vratislavia Medica z Wrocławia, 
Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik Michała Ka-
mińskiego i Medicus – Bonus z Poznania.

Czerwiec 2015
 Na spotkaniu członków UEHP w Madrycie omawiano 

publikacje UEHP oraz działania na terenie Komisji Euro-
pejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawicieli na-
szej organizacji. Koledzy z Hiszpanii mówili o problemach 
z rozliczeniem usług z hiszpańskim narodowym fundu-
szem.

Stoisko polskiej delegacji w Kijowie 

Zarząd UEHP na konferencji w Madrycie
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 Na I Europejskim Kongresie Medycznym w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo, OSSP 
przyznało statuetkę „Non qantitas sed qualitas” (nie 
ilość ale jakość) – otrzymał ją wojewódzki szpital z Opo-
la, który według Centrum Monitorowana Jakości uzyskał 
najwyższą ilość punktów. 

Sierpień 2015
 Przygotowano i wydano drukiem „Katalog Szpitali 

OSSP”.

Wrzesień 2015
 W Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju licznie 

udział wzięli członkowie OSSP.

 W II Europejskim Kongresie Szpitali Prywatnych 
w Mediolanie (na terenie prywatnego szpitala San Ra-
fael) udział wzięła liczna delegacja członków OSSP. Na 
korytarzach poszczególne reprezentacje narodowe wy-
stawiły standy, opisujące szczegółowo sektor prywatny 
w ich krajach. Nasze dane były bardzo ogólne – postano-
wiono więc utworzyć w ramach OSSP komórkę do zbie-
rania danych statystycznych. Przedstawiciele OSSP brali 
udział w kilku panelach. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy
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Sala obrad II Kongresu Szpitali Prywatnych w Mediolanie

Październik 2015
 W Hotelu Kuracyjnym w Gdyni odbyło się spotkanie 

członków OSSP. Tematem była wymiana poglądów, opi-
nii i doświadczeń osób zarządzających szpitalami pry-
watnymi, a także wypracowanie wspólnego stanowiska 
co do dalszych działań zarządu na rok 2016. Było to spo-
tkanie o charakterze nieformalnym, roboczym, bez przy-
gotowanych z góry prezentacji i wykładowców, zakoń-
czone wspólną kolacją.

 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina-
-Jeziornej zorganizowało IX Sympozjum Naukowe, któ-
re dotyczyło między innymi opieki nad pacjentami ze 
stwardnieniem rozsianym, dysfunkcji stawów obwodo-
wych oraz diagnostyki densytometrii. 

Grudzień 2015
 Konferencja i posiedzenie zarządu UEHP odbyły się 

w Lyonie – koledzy z Francji omawiali sytuację szpitali 
prywatnych. W programie było też zwiedzanie dużego 
szpitali prywatnego, zbudowanego przez kilka prywat-
nych klinik rejonu Lyonu.

 Spotkanie członków OSSP odbyło się 11 grudnia w Ka-
towicach w Szpitalu Specjalistycznym Centrum Medycz-
nego MAVIT. Tematem była aktualna sytuacja polityczna 
i perspektywy dla sektora prywatnego, a także wypra-
cowanie wspólnego stanowiska co do dalszych działań 
zarządu na rok 2016. Będzie to spotkanie o charakterze 

nieformalnym, roboczym. Udział w spotkaniu wzięli An-
drzej Sokołowski – prezes Zarządu OSSP i Andrzej Mą-
drala – prezes CM Mavit.

Styczeń 2016
 Szpital Specjalistyczny Matopat z Torunia otrzymał 

certyfikat „Szpital bez bólu”, przyznawany placówkom, 
które spełniają określone kryteria walki z bólem i przy-
czyniają się do podniesienia jakości uśmierzania bólu po-
operacyjnego.

 W Warszawie odbyła się konferencja „Priorytety 
w ochronie zdrowia”. W panelu pt. „Publiczni – prywatni: 
jakość czy przynależność”, udział wziął prezes OSSP An-
drzej Sokołowski.

 Ruszyła druga edycja zbiórki pt. „Okulary dla Afryki”, 
którą organizuje dr n. med. Iwona Filipecka, pomysło-
dawczyni akcji „Okuliści dla Afryki” i ambasadorka Fun-
dacji Dzieci Afryki. Kolejny raz swoje siły połączyli prezes 
Robert Noga i wolontariusze Fundacji Dzieci Afryki oraz 
pracownicy szpitala OKULUS, a także tysiące osób z ca-
łej Polski. W poprzedniej edycji udało się zebrać ponad 6 
tys. sztuk okularów.
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Luty 2016
 Walne zgromadzenie UEHP w Rzymie powołało An-

drzeja Sokołowskiego na stanowisko sekretarza tej or-
ganizacji.

 Na łamach „Menadżera Zdrowia” prezes Andrzej So-
kołowski wraz z innymi ekspertami zwrócili uwagę na 
fakt, iż to prywatne podmioty najlepiej gospodarują pu-
blicznymi środkami w ochronie zdrowia.

Kwiecień 2016
  Odbyły się w Poznaniu targi Salmed, w trakcie któ-

rych jak zwykle spotkali sie członkowie OSSP. Zarząd 
OSSP powołał liderów regionalnych do kontaktów z NFZ: 
śląskie – Krzysztof Macha Szpital Okulus, dolnośląskie 
– Anna Farmas Medinet, mazowieckie – Adam Rozwa-
dowski Enel-Med, pomorskie – Tomasz Kuźmiński Sa-
lus, małopolskie – Michał Kamiński OkoKlinik, lubelskie 
– Sławomir Rokita EyeMed, wielkopolskie – Aleksandra 
Wysoczyńska Med. Polonia, lubuskie – Marcin Szulwiń-
ski Grupa Nowy Szpital, opolskie – Krzysztof Zgoda Vi-
tal Medic, świętokrzyskie – Ewa Cieślik-Majchrzak Me-
diLens, kujawsko-pomorskie – Piotr Łowicki Lecznica 
Barska, łódzkie – Zbigniew Kowalczyk Pulsmed. Uspraw-
niło to kontakty członków naszej organizacji z regional-
nymi dyrekcjami NFZ. 

Maj 2016
 W Warszawie odbyło się spotkanie członków OSSP 

z liderami regionalnymi, którzy złożyli relacje ze spotkań 
z dyrektorami wojewódzkich NFZ. W spotkaniu uczest-
niczyli Wojciech Zawalski – dyrektor Departamentu 
Świadczeń Zdrowotnych i Filip Nowak – dyrektor Mazo-
wieckiego NFZ.

 Do OSSP przystąpiła Klinika Nova; szpital powstał 
w roku 2013 jako kontynuacja działalności Centrum Me-
dycznego Majcher Olejnik, pierwszych pacjentów przy-
jęła w styczniu 2014 roku, po oddaniu do użytku nowego 
budynku.

Czerwiec 2016
 Odbyło się posiedzenie zarządu UEHP w Sofii, połą-

czone z 10-leciem Bułgarskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych.

 Otwarto Radomskie Centrum Onkologii – w uroczy-
stości uczestniczyli w imieniu OSSP Andrzej Sokołowski 
i Andrzej Mądrala.

Polska delegacja w Rzymie

Dyrektor Dorota Ząbek przemawia podczas otwarcia 
Radomskiego Centrum Onkologii
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Obraduje komitet organizacyjny I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

Sierpień 2016
 Przygotowano i wydano w wersji polsko-angielskiej 

„Katalog Szpitali OSSP” waz z pierwszym „Zeszytem 
Statystycznym”.

Wrzesień 2016
 Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Pry-

watnych wziął udział w telekonferencyjnym posiedzeniu 
Zarządu UEHP.

 W Warszawie w Hotelu Shraton odbył się I Kon-
gres Zdrowia Pracodawców RP „ZDROWY OBYWATEL, 
ZDROWA POLSKA”. Liczną grupę uczestników stanowili 
członkowie OSSP.

 Członkowie OSSP uczestniczyli w Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy.
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Nadzwyczajne Posiedzenie Delegatów OSSP w siedzibie Pracodawców RP, dotyczące sieci szpitali

Październik 2016
 OSSP patronowało IV edycji Międzynarodowych Tar-

gów Medycznych WIHE, które odbyły się w dniach 4-6 
października 2016 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa.

 W siedzibie Pracodawców RP odbyło się Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie Delegatów OSSP. W spotkaniu udział 
wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr 
Gryza, który przez 1,5 godziny przekonywał zgromadzo-
nych do swego projektu sieci szpitali, a na zakończenie 
odpowiadał emocjonalnie na liczne pytania członków. Po 
spotkaniu przyjęto wspólne, negatywne w stosunku do 
prezentowanego projektu stanowisko organizacji, które 
zostało wysłane do decydentów.

  Posiedzenie UEHP odbyło się w Monaco.
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Spotkanie w siedzibie AIOP (Włoskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych) w Rzymie

Listopad 2016
 Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Pry-

watnych Andrzej Sokołowski uczestniczył w II Między-
narodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Zdrowia 
Publicznego we Wrocławiu – w panelu okrągłego stołu 
przestawił trudną sytuację sektora szpitali prywatnych.

 Prezes Andrzej Sokołowski uczestniczył w konferen-
cji, zorganizowanej w Sopocie przez Vivadental – jedne-
go z członków OSSP, na temat komórek macierzystych. 
Prywatny sektor zaprezentował się doskonale.

 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski uczestniczył w War-
szawie w panelu okrągłego stołu w trakcie konferencji 
Executive Club. Po zakończeniu konferencji wziął rów-
nież udział w wywiadzie dla TV Busines. 

Grudzień 2016
  W wyniku działań Zarządu OSSP minister rozwo-

ju i finansów skierował głośno komentowane pismo do 
ministra zdrowia. Zwracał się w nim uwagę, że resort 
zdrowia powinien zachęcać prywatnych inwestorów do 
inwestowania w podmioty publiczne, a nie ich wyrzucać 
z polskiego rynku. Pojawiły się analizy, z których wyni-
ka, że list ten bardzo osłabił siłę ministra zdrowia w rzą-
dzie. Jeśli zestawimy to ze sprzeciwem ministra rozwoju 

i finansów wobec planowanego wzrostu wynagrodzeń 
w ochronie zdrowia oraz z planowanym przez rząd odło-
żeniem wprowadzenia jednolitego podatku, to wyraźnie 
widać, że planowane przez ministra zdrowia reformy sy-
pią się jak domek z kart.

  Prezes wraz z członkami stowarzyszenia wziął udział 
w konferencji, organizowanej przez Wydawnictwo Ter-
media, pt. „Priorytety w ochronie zdrowia”. Następnie 
wraz z członkami OSSP uczestniczył we wręczeniu na-
gród Menagera Roku. 

  Posiedzenie zarządu UEHP odbyło się w Rzymie.

  Prezes OSSP Andrzej Sokołowski 29 grudnia 2016 
wziął udział w posiedzeniu AOTiM na temat wyceny za-
biegów artroskopowych diagnostycznych i leczniczych. 
Przedstawił stanowisko członków OSSP, którzy przesłali 
do biura OSSP materiały z komentarzami. Wnioskował 
między innymi o włączenie do procesu wyceny rehabili-
tacji, ubezpieczenia itp.

  W roku 2016 do OSSP przystąpili: Klinika Nowa, Hu-
mana Medica Omeda – Białystok, Centrum Medycz-
ne Ort-Medica – Ostrów Wielkopolski, Zespół Chirurgii 
Jednego Dnia Medica z Siedlec oraz członek wspierający 
ADM Consulting Group SA – Gdynia.
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Styczeń 2017
  Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Pry-

watnych skierował pismo do ministra zdrowia w sprawie 
zmiany zarządzenia prezesa NFZ, które uzależnia poziom 
wyceny usługi (możliwości skorzystania z mnożnika) od 
liczby wykonanych procedur. Uważamy – napisano – że 
o możliwej do wykonania liczbie procedur decyduje NFZ 
poprzez wysokość kontraktu. A więc wynagradzanie do-
datkowe tych, którym dał NFZ więcej środków, jest zu-
pełnie niezasadne.

  Odbyło się spotkanie Zdrowego Zdrowia w siedzibie 
Pracodawców RP – uczestniczyli w nim Andrzej Mądrala 
i Andrzej Sokołowski.

  Prezes OSSP wziął udział w konferencji „Priorytety 
w ochronie zdrowia”.

  Odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Spo-
łecznego z udziałem członków zarządu OSSP, mini-
stra Konstantego Radziwiłła oraz premier Beaty Szydło. 
W trakcie spotkania pani premier oraz minister podkreślili 
determinację we wprowadzeniu sieci szpitali w Polsce.

  Spotkanie zarządu UEHP odbyło się w formie tele-
konferencji – OSSP reprezentował Andrzej Sokołowski.

  Przedstawiciele Pracodawców RP spotkali się z mini-
strem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowi-
nem, aby porozmawiać o możliwych skutkach wprowa-
dzenia sieci szpitali w Polsce – na czele delegacji OSSP 
stał wiceprezes Andrzej Mądrala.

Luty 2017
  W trakcie posiedzenia Zdrowego Zdrowia została 

omówiona kwestia kongresu zdrowia Pracodawców RP 
oraz przebieg konferencji prasowej, która odbyła się 6 
lutego br.

  Na Walnym Zgromadzeniu UEHP w Lizbonie prezes 
OSSP Andrzej Sokołowski uzyskał absolutorium i został 
wybrany na kolejną kadencję na stanowisko sekretarza 
zarządu UEHP.

  Prezes Andrzej Sokołowski był gościem Polsat News: 
informował o zagrożeniach wynikających z powołania 
sieci szpitali.

  Pracodawcy RP wraz z przedstawicielami szpitali, or-
ganizacji pacjentów oraz Naczelnej Izby Lekarskiej za-
apelowali do premier Beaty Szydło o rozpoczęcie debaty 
dotyczącej ustawy o sieci szpitali z całym środowiskiem 

medycznym. Ich zdaniem planowane działania mogą do-
prowadzić do zapaści w służbie zdrowia i likwidacji nie-
zbędnych szpitali.

  Odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OSSP. 
W spotkaniu udział wzięło 45 członków. Poza zmianami 
w statucie oraz przyjęciem sprawozdania finansowe-
go, dyskutowano o roli sektora prywatnego w ochro-
nie zdrowia po uchwaleniu ustawy o sieci szpitali. W od-
powiedzi na przekazanie partnerom społecznym nowej 
wersji projektu ustawy o sieci szpitali, prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych skiero-
wał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym 
zwrócił uwagę, że projekt nie jest zgodny z dokumentem 
programowym rządu – Planem na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. 

Marzec 2017
 W Lizbonie UEHP zorganizowało konferencję o mo-

bilności pacjentów.

 Pracodawcy RP, wspólnie z członkami OSSP, przygo-
towali stanowisko do projektu ustawy o jakości w ochro-
nie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Pełna treść była 
opublikowana stronie OSSP.

 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski powołał rzecznika 
prasowego Stowarzyszenia Ewę Pogodzińską. 

 OSSP patronowało konferencji Annual Medical To-
urism CE Conference, która odbywała się 30-31 marca 
w Hotelu Sofitel w Warszawie.

 Prezes OSSP interweniował u ministra zdrowia 
w sprawie zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego reha-
bilitacji, które uzależniało stosowanie współczynnika ko-
rygującego cenę (1,2) dla szpitali, które spełnią określone 
kryteria (wykonanie odpowiednio dużej liczby procedur). 
Takie kryterium premiuje duże szpitale kosztem mniej-
szych podmiotów leczniczych.

 Na kolejnym spotkaniu członków OSSP w siedzibie 
Pracodawców RP omówiono aktualną sytuację sektora 
szpitali prywatnych i dalsze działania zarządu.

 Odbyło się w Katowicach nadzwyczajne spotkanie 
członków OSSP. Tematem był projekt sieci szpitali.

 OSSP otrzymało odpowiedź od ministra zdrowia na 
wcześniejszą interwencję sprawie dyskryminacji szpita-
li o mniejszym kontrakcie (poprzez zastosowania wyż-
szego współczynnika przy finansowaniu) kosztem tych 
o większym. Minister nie podzielił opinii członków. 
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Kwiecień 2017
  W siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie 

prezesa NFZ Andrzeja Jacyny oraz konsultanta krajowe-
go ds. okulistyki prof. Marka Rękasa z członkami OSSP. 
Prezes NFZ zapewniał, że prywatne szpitale nie otrzy-
mają mniej pieniędzy niż miały dotychczas.

  Odbyło się w Warszawie spotkanie nowo powstającej 
organizacji parasolowej, zrzeszającej organizacje pacjen-
tów Obywatele dla Zdrowia, z Pracodawcami RP. W spo-
tkaniu udział wziął prezes OSSP.

Maj 2017 
  Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Szpitali Prywatnych udzielił wywiadu miesięcznikowi 
„VIP”. Materiał został opublikowany na stronie Stowa-
rzyszenia.

Czerwiec 2017
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 

zostało członkiem Komitetu Technicznego Polskiego 
Komitetu Normalizacji.

  Prezes OSSP brał udział w spotkaniu UEHP w Bruk-
seli, na którym otrzymał opracowanie o prywatnych 
szpitalach w Europie, przygotowane pod redakcją Hansa 
Martensa.

  Odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu OSSP. 
W jego trakcie omówiono m.in. kwestie związane z pu-
blikacją raportu Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, przedstawiającą w złym świetle szpitale prywatne. 
Omówiono konieczności stworzenia zespołu ekspertów, 
który miałby wspomóc Ministerstwo Zdrowia w refor-
mowaniu systemu ochrony zdrowia.

Lipiec 2017 
  Zarząd wziął udział w organizowanych przez Naczel-

ną Izbę Lekarską warsztatach pt. „Poszukiwanie rozwią-
zań rozwojowych w podmiotach leczniczych” .

  Pomorskie Centra Kardiologiczne sp. z. o.o. oraz szpi-
tal okulistyczny Laguna Medical zostały nowymi człon-
kami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywat-
nych.

Sierpień 2017
  Przygotowano i wydano w wersji polsko-angielskiej 

„Katalog Szpitali OSSP”. Wydano też drugi „Zeszyt Sta-
tystyczny”.

 Odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, 
podczas którego omówiono bieżącą sytuację w ochronie 
zdrowia, udział OSSP w Forum Ekonomicznym w Kryni-
cy oraz m.in. planowane wskrzeszenie Nagrody Jakości, 
przyznawanej przez OSSP.

Wrzesień 2017
 OSSP było partnerem merytorycznym Forum Ochro-

ny Zdrowia, odbywającego się w ramach Forum Ekono-
micznego w Krynicy, a także współorganizatorem pane-
lu o efektywności w ochronie zdrowia.

Październik 2017 
 Prezes OSSP wziął udział w XV Samorządowym Fo-

rum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach 
i uczestniczył w dyskusji panelowej. Współorganizato-
rem i prowadzącym panel był dr Robert Mołdach – pre-
zes zarządu Instytutu Zdrowia i Demokracji.

 Konferencja UEHP została zorganizowana w Belgra-
dzie – w programie była prezentacja serbskiej ochrony 
zdrowia i sytuacja szpitali prywatnych oraz sprawy or-
ganizacyjne. 
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 W hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferen-
cja, zorganizowana przez Wydawnictwo Termedia, mo-
deratorem  był Andrzej Mądrala.

Listopad 2017
 W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się 

prezentacja Factbooka UEHP pod redakcją Hansa Mar-
tensa. OSSP było jednym z wielu dostarczycieli danych 
do wydawnictwa.

Grudzień 2017
 W Gdyni w Hotelu Mariott odbyła się uroczystość 

z okazji 15-lecia istnienia Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Szpitali Prywatnych. W konferencji prasowej udział 
wzięło wielu dziennikarzy. Ponadto podczas debaty 
głos zabrali m.in. prezes NFZ Andrzej Jacyna, posłanka 
na Sejm RP Beata Małecka-Libera, przewodniczący sek-
cji zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju działającej przy 
Prezydencie RP Piotr Czauderna, wiceprezes OSSP i wi-
ceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala, prezes 
Instytutu Zdrowia i Demokracji Robert Mołdach oraz 
inni eksperci. Podczas dyskusji rozmawiano o roli, jaką 
ma odgrywać prywatny sektor w ochronie zdrowia. 
Podczas wieczornej gali została przedstawiona historia 
powstania i rozwoju OSSP i wręczono nagrody członkom 
Stowarzyszenia za zaangażowanie w jego rozwój.

Zarząd UEHP obraduje w Brukseli

Sesja plenarna z okazji 15-lecia OSSP
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Uroczysta sesja plenarna...

... kolacja

rozmowy kuluarowe w ogrodach Hotelu Marriott 
w Gdyni

Styczeń 2018
 Stowarzyszenie uruchomiło nową stronę interneto-

wą, z nowocześniejszą szatą graficzną, dostępną także 
z urządzeń przenośnych takich jak komórki i tablety.

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 
zostało partnerem nowego kierunku studiów organizo-
wanego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii, która od 
połowy 2018 r. wdrożyła studia podyplomowe z zakresu 
turystyki medycznej – menedżer turystyki medycznej.

 Prezes i członkowie stowarzyszenia wzięli udział 
w konferencji zorganizowanej przez Wydawnictwo Ter-
media pt. „Priorytety w ochronie zdrowia”. Następ-
nie uczestniczyli we wręczeniu nagród Menagera Roku. 
W kategorii placówek prywatnych laureatem została Be-
ata Drzazga z BetaMed SA w Katowicach.

Luty 2018
 Walne Zgromadzenie UEHP w Brukseli powołało An-

drzeja Sokołowskiego na sekretarza tej organizacji na 
kolejną kadencję.

 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski wypowiedział się na 
łamach „Pulsu Biznesu” na temat tworzonej przez Por-
tugalczyków inicjatywy Future Healthcare.
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Marzec 2018
 Jak co dwa lata podczas SALMED 2018 – Międzyna-

rodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego, 
które odbyły się w dniach 15-17 marca, spotkali się człon-
kowie OSSP na swojej konferencji.

Kwiecień 2018
 II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbył się w War-

szawie. 

 Sieć szpitali niestety stała się faktem, chociaż my jako 
pracodawcy byliśmy od początku jej przeciwni w obec-
nym kształcie. Dla nas było jasne, że szpitale publiczne, 
które znajdą się w sieci nie sprostają zadaniom. Pominię-
to najlepsze szpitale prywatne. Okazało się to ogrom-
nym błędem. 

Czerwiec 2018
 Konferencja UEHP miała miejsce w Paryżu – tematem 

głównym była współpraca UEHP z komisją zdrowia Par-
lamentu Europejskiego.

 Zarząd OSSP na zaproszenie prezydenta Lublina 
wziął udział w konferencji „Health and Medical Tourism 
Summit – Eastern Europe 2018” w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym. Prezes Andrzej Sokołowski uczestni-
czył w dwóch panelach.

Lipiec 2018
  Biuro OSSP przesłało do członków tablice z infor-

macją o przynależności szpitala do Stowarzyszenia wraz 
z instrukcją montażu. 

Sierpień 2018
 Przygotowano i wydano w wersji polsko-angielskiej 

„Katalog Szpitali OSSP”. Wydano też trzeci „Zeszyt Sta-
tystyczny” i polską wersję „Kodeksu Etyki OSSP”. Strona 
internetowa OSSP zyskała nowy kształt plastyczny.

Wrzesień 2018
 Gościliśmy w Warszawie w Hotelu Intercontinental 

konferencję UEHP „Konieczność unifikacji systemów 
ochrony zdrowia UE – potrzeby, możliwości i perspekty-
wy”. W imieniu Ministerstwa Zdrowia udział wziął mini-
ster Maciej Miłkowski.

Konferencja w Paryżu Minister Maciej Miłkowski i Andrzej Sokołowski
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Konferencja w Hotelu Intercontinental. w której uczestniczyli przedstawiciele UEHP z całej niemal Europy
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Listopad 2018
 W Centrum Konferencyjnym IBIB PAN przy ul Ks. 

Trojdena 4 w Warszawie odbył się IV Kongres Szpita-
li Prywatnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych.

 W Hotelu Mercure w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 
odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgroma-
dzenie Delegatów OSSP.

Grudzień 2018
 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski wziął udział w spo-

tkaniu świątecznym, organizowanym przez Pracodaw-
ców Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Zarząd UEHP odbył się w Rzymie.

Styczeń 2019
 Wiceprezes OSSP Andrzej Mądrala znalazł się na 27 

miejscu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdro-
wia – w rankingu przygotowanym przez „Puls Medycyny”.

 Prezes i członkowie stowarzyszenia wzięli udział 
w konferencji, organizowanej przez Wydawnictwo Ter-
media pt. „Priorytety w ochronie zdrowia”. Następ-
nie uczestniczyli we wręczeniu nagród Menagera Roku. 
W kategorii placówek prywatnych laureatem zostali Pa-
weł Żuk i Artur Prusarczyk z Centrum Medyczno-Dia-
gnostycznego w Siedlcach.

Luty 2019
 Walne Zgromadzenie UEHP odbyło się w Brukseli – 

w programie było sprawozdanie zarządu z działalności 
i sprawy bieżące.

 Przygotowano i wydano w wersji polsko-angielskiej 
„Katalog Szpitali OSSP” (podjęto decyzję o zmianie cy-
klu wydawniczego na dwuletni) i polsko-angielską wersję 
Kodeksu Etyki OSSP, wydano też czwarty „Zeszyt Sta-
tystyczny”.

IV Kongres Szpitali Prywatnych OSSP
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 Członkowie zarządu OSSP Andrzej Mądrala i Andrzej 
Sokołowski uczestniczyli w siedzibie Najwyższej Izby 
Kontroli w konferencji „Pożądane kierunki zmian w sys-
temie ochrony zdrowia”.

Kwiecień 2019
 OSSP było we Wrocławiu współorganizatorem, wraz 

z Politechniką Wrocławską i Vita Management  sp. z o.o, 
międzynarodowej konferencji poświęconej architekturze 
szpitali  SZPITAL 2019. Brało w niej udział blisko stu na-
ukowców i praktyków, którzy podzielili się wiedzą z za-
kresu budowy i modernizacji szpitali. 

Czerwiec 2019
 Konferencja UEHP została zorganizowana w Buka-

reszcie – w programie była m.in. prezentacja rumuńskiej 
ochrony zdrowia oraz zwiedzanie dużego prywatnego 
szpitala sieci Monza w centrum stolicy.

 Do końca drugiego kwartału Okulus Plus zrealizował 
26 misji medycznych do Kamerunu, Namibii, Tanzanii, 
Ugandy, Ghany, Kenii oraz na Madagaskar. Łącznie pod-
czas wyjazdów wolontariusze zbadali blisko 11 tys. dzieci 
i dorosłych. Od 2014 do połowy 2019 r. zawieźli ok. 35 
tys. sztuk okularów.

Lipiec 2019
 Wysyłaliśmy ponownie do członków tablice informa-

cyjne „Placówka jest członkiem OSSP oraz UEHP”.

Październik 2019
 Konferencja UEHP odbyła się w Budapeszcie – w pro-

gramie były bieżące sprawy organizacyjne i legislacja 
brukselska.

 Do grona OSSP przystąpiły dwa podmioty: Klinika 
Nieborowice sp. z o.o. oraz Amethyst Radiotherapy (Ra-
diology Therapeutic Center Poland sp. z o.o.

 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski wziął udział w pa-
nelu „Szpitale na systemowej mapie kraju – jutro i dziś”, 
zorganizowanym w ramach XV Forum Rynku Zdrowia.

 Carolina Medical Center, warszawski szpital należą-
cy do Grupy Lux Med – lidera rynku prywatnych usług 
medycznych w Polsce, otrzymał certyfikat „Szpital bez 
bólu”. Uzyskanie certyfikatu potwierdza wprowadze-
nie przez placówkę na początku 2019 roku najwyższych 
standardów leczenia bólu.

 Szpital Św. Józefa w Mikołowie otrzymał certyfikat 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia. Certyfikat 
był wynikiem audytu przeprowadzonego w placówce 
w sierpniu 2019 roku. 

Listopad 2019
 Grupa Enel-Med na dwa sezony została partnerem 

medycznym Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi Ko-
biet oraz reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet. Podpi-
sana przed poprzednim sezonem umowa została prze-
dłużona na kolejne dwa lata.

 Członkiem wspierającym OSSP została firma Koma 
Nord (a współpraca z nią okazała się bardzo owocna).

 I Kongres Zdrowie Polaków w Warszawie odbył się 
z udziałem wielu przedstawicieli OSSP. Wiceprezes OSSP 
Andrzej Mądrala, który prowadził podsumowującą de-
batę, szczególną uwagę zwrócił na to, by nie tylko mówić 
o największych problemach, ale także dawać na nie re-
cepty. Mówił również o przedwyborczych programach, 
w których niezależnie od opcji politycznych, zdrowie by-
łoby ujęte jako jeden z najistotniejszych problemów.

 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski uczestniczył w kra-
jowej konferencji „Walki z fałszowaniem produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi”, organizowanej przez 
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Centrum Konfe-
rencyjnym Golden Floor Tower w Warszawie.

 W Hotelu Mercure w Gdyni odbyło się Walne Spra-
wozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów OSSP.

 Prezes OSSP był gościem konferencji organizowanej 
w Hotelu Intercontinental w Warszawie przez naszego 
członka wspierającego firmę Gabos.
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Grudzień 2019
 W Rzymie po posiedzeniu zarządu UEHP odbyło się 

pożegnanie Alberty Schiachi – wieloletniego członka za-
rządu UEHP. To za jej prezydentury OSSP stało się człon-
kiem tej organizacji. Otrzymała od nas piękny album 
o Polsce z odpowiednią dedykacją.

Styczeń 2020
 Członkowie OSSP Centrum Medyczne Mavit oraz Me-

dicover otrzymali najwyższe nagrody Pracodawców RP – 
WEKTORY 2019.

 Prezes OSSP został powołany do sądu konkursowe-
go Złotego Medalu Targów SALMED. 500 produktów ry-
walizowało o pierwszą nagrodę. Otrzymała ją firma BTL 
za bezprzewodowe EKG.

 Prezes i członkowie stowarzyszenia wzięli udział 
w konferencji organizowanej przez Wydawnictwo Ter-
media pt. „Priorytety w ochronie zdrowia”. Następnie 
uczestniczyli we wręczeniu nagród Menagera Roku za 
rok 2019. W kategorii placówek prywatnych laureatem 
został Marcin Faflik ze szpitala Magodent sp.z o.o. Grupa 
Lux Med.

 Na Walnym Zgromadzeniu UEHP w Zurichu Andrzej 
Sokołowski uzyskał absolutorium za dwuletnią kadencję 
sekretarza. Na członka zarządu powołano Piotra Gerbe-
ra, a na prezydenta Walnego Zgromadzenia – Andrzeja 
Sokołowskiego. 

Czerwiec 2020
 Opracowano i wydano publikację „Dobre Praktyki 

w Szpitalach OSSP w okresie pandemii i po niej”.

Lipiec 2020
 Wydano piątą edycję „Zeszytu Statystycznego”, 

a wraz z członkiem wspierającym Koma Nord – publika-
cję „Trendy IT w Ochronie Zdrowia E-Szpital”.

Wrzesień  2020
 Maciej Wiśniewski z firmy KOMA NORD – człon-

ka wspierającego OSSP zaprezentował wnioski z opra-
cowania „Dobre praktyki w okresie pandemii COVID-19 
w szpitalach członkowskich OSSP” podczas konferencji 
on-line GigaCon „IT w służbie zdrowia”, którą Stowarzy-
szenie objęło swoim patronatem.

Październik 2020
 Andrzej Mądrala został wyróżniony nagrodą „Portret 

Polskiej Medycyny 2020” w kategorii Menedżer Rynku 
Zdrowia w placówkach niepublicznych.

Grudzień  2020
 Po pięciu miesiącach od opublikowania „Dobrych 

praktyk…” spotkaliśmy się w siedzibie KOMA NORD, 
żeby omówić wspólnie z zaproszonymi gośćmi wnio-
ski, które wyciągnęliśmy z doświadczenia pierwszej fali 
pandemii COVID-19 i zastanowić się, w jaki sposób po-
winniśmy zreorganizować nasze szpitale i inne jednostki 
opieki zdrowotnej, by jak najlepiej zabezpieczyć się przed 
skutkami pandemii, a w przyszłości zapewnić pacjentom 
jak najlepszą pomoc w sytuacji zagrożenia epidemiolo-
gicznego. W webinarium „Dobre praktyki w okresie pan-
demii COVID-19 w szpitalach członkowskich OSSP – pół 
roku później” uczestniczyło kilkuset uczestników z całe-
go kraju.
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Luty 2021
 Opublikowano drugie wydanie opracowania „Dobre 

Praktyki w Szpitalach OSSP w okresie pandemii i po niej”.

Marzec 2021
 Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej 

powiedział do kamer telewizyjnych: – A czy służba pry-
watna, dzisiaj wobec której mam najwyższy szacunek, ra-
tuje zdrowie i życie pacjentów z Covid -19 Nie! Ponieważ 
sektor prywatny wcześniej udostępnił ponad 1000 łóżek 
szpitalnych do leczenia pacjentów z Covid-19 i ponad 800 
łóżek rehabilitacyjnych, OSSP wraz z Pracodawcami RP 
napisało list protestacyjny do premiera i ministra zdrowia. 
Odpowiedź w tej sprawie nigdy nie nadeszła.

 Owocem grudniowego spotkania w siedzibie KOMA 
NORD była publikacja „Dobre praktyki w okresie pande-
mii COVID-19 w szpitalach członkowskich OSSP. Edycja II”, 
w której członek zarządu Stowarzyszenia i wybitny eks-
pert w zakresie projektowania szpitali dr hab. inż. arch. 
Piotr Gerber, prof. PW, przedstawił model architektonicz-
no-organizacyjny nowoczesnego bezpiecznego szpitala. 
W opracowaniu przedstawione zostały wytyczne dla dzia-
łania rejestracji, poszczególnych oddziałów, SOR, sal ope-
racyjnych, a także poradni i laboratoriów z uwzględnie-
niem zastosowania nowoczesnych technologii IT w celu 
poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów oraz 
personelu medycznego. Za redakcję w tym zakresie od-
powiadał partner merytoryczny wydawnictwa – członek 
wspierający Stowarzyszenia – firma KOMA NORD.

Maj 2021
 Członkiem wspierającym Stowarzyszenia została IN-

DUSTRIA PROJECT sp. z o.o. – lider grupy INDUSTRIA, 
specjalizującej się w kompleksowym projektowaniu no-
woczesnych inteligentnych i efektywnych energetycznie 
szpitali. W ramach grupy INDUSTRIA funkcjonuje spół-
ka I+MED, zajmująca się projektowaniem i doradztwem 
w zakresie technologii medycznych.

Czerwiec 2021
 Przygotowano i wydano w wersji polsko-angielskiej 

„Katalog Szpitali OSSP” wraz z szóstym „Zeszytem Sta-
tystycznym”.

 Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbignie-
wa Religi MEDINET Sp. z o.o. podpisało z PARP umo-
wę na dofinasowanie projektu informatyzacji bloku 

Wideokonferencja w siedzibie Koma-Nord 
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operacyjnego w ramach programu „Bon na cyfryzację”. 
Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie systemu klasy 
CIS (Clinical Information System) na bloku operacyjnym.

 W związku pandemią Covid-19 spotkania zarządu 
i walne zgromadzenie odbywało się zdalnie w Internecie. 

Styczeń 2022
 Prezes i członkowie OSSP wzięli udział w konferencji 

organizowanej przez Wydawnictwo Termedia pt. „Prio-
rytety w ochronie zdrowia”, a następnie uczestniczyli we 

wręczeniu nagród Menagera Roku za rok 2021. W kate-
gorii placówek prywatnych laureatem została Anna Far-
mas z Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca im. prof. 
Zbigniewa Religi Medinet sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Luty 2022
  Prezes OSSP Andrzej Sokołowski został powołany na 

kolejną kadencję do sądu konkursowego Złotego Meda-
lu Targów Poznańskich SALMED.

 Zgłoszona została kandydatura wrocławskiego Szpi-
tala Medinet do, przyznawanej po raz pierwszy najlep-
szym szpitalom w Europie – European Private Hospital 
Award w kategorii Best Prevention.

 24 lutego rano Rosja zaatakowała Ukrainę. Pierw-
szej doby OSSP zorganizowała na swojej platformie wi-
deokonferencyjnej otwarte spotkanie zarządu. Prócz 
członków OSSP w spotkaniu uczestniczył prezes Pra-
codawców RP Rafał Baniak, przedstawiciele platformy 
farmaceutycznej, Federacji Szpitali, misji medycznej i le-
karze ukraińscy. Te spotkania odbywały się codziennie 
o godz. 20.00 i pozwalały rozpoznać potrzeby, znaleźć 
darczyńców i transport. OSSP z zebranych środków ku-
powało paliwo dla karetek i samochodów transporto-
wych przewożących leki. Szczególnym zaangażowaniem 
wykazał się SIM-MED z Wejherowa.
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Marzec 2022
 Dostawę humanitarną materiałów medycznych 

dla Ukrainy zorganizowali wspólnie OSSP oraz OKU-
LUS PLUS – Sigmed (Zygmunt Smykalla), dr Robert 
Barylyak. W zapakowanym pod sufit Mercedesie zna-
lazło się mnóstwo materiałów opatrunkowych, nici chi-
rurgiczne, leki, itp. 

Kwiecień 2022
 Grupa American Heart of Poland przejęła zarządzanie 

szpitalem w Drawsku Pomorskim. Nowy zarządca roz-
począł inwestycję dotyczącą budowy lądowiska dla śmi-
głowców ratowniczych. Dotychczas placówkę prowadzi-
ła spółka Szpitale Polskie.

Maj 2022
 Prezes OSSP Andrzej Sokołowski wziął udział w dwu-

dniowej, międzynarodowej konferencji „Nasze szpitale 
i wyzwania”, która odbyła się w Sopocie, w Hotelu Haf-
fner.

 Walne Zgromadzenia OSSP udzieliło absolutorium 
zarządowi za rok 2021. W zgromadzeniu uczestniczył 
przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia i od-
powiadał na pytania zgromadzonych. Krzysztof Łan-
da zaprezentował nowy rodzaj ubezpieczeń zdrowot-
nych – ubezpieczenia komplementarne. Na zakończenie 
uczestnicy „Akcji Ukraina” opowiedzieli o działaniach 
wykonanych i dalszych potrzebach szpitali ukraińskich. 

Walne Zgromadzenie OSSP w siedzibie Pracodawców RP
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Czerwiec 2022
 W Lizbonie 23 czerwca odbyła się  – z inicjaty-

wy Portugalskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywat-
nych i Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych  – po raz 
pierwszy uroczystość wręczenia nagród szpitalom 
z całej  Europy. Inicjatywa ta, korzystająca z technicz-
nego wsparcia EY, ma na celu nagrodzenie najlepiej pro-
sperujących europejskich prywatnych placówek opieki 
zdrowotnej w siedmiu kategoriach: „Najlepsza inicjatywa 
profilaktyczna”, „Najlepsza inicjatywa skoncentrowana 
na pacjencie”, „Najbardziej ekologiczny szpital w Euro-
pie”, „Model innowacji klinicznych”, „Najbardziej zaawan-
sowany szpital w opiece zdrowotnej opartej na warto-
ści”, „Doskonałość w miejscu pracy” oraz „Informacje 
roku” (to kategoria, która uznaje znaczenie wiedzy na te-
mat zdrowia i prawidłowego przekazywania informacji). 
Biorąc pod uwagę dynamikę sektora szpitali prywatnych 
w Europie, osiągnięty poziom zróżnicowania, jego wiodą-
cą pozycję pod względem inwestycji, modeli zarządzania, 
koncentracji na pacjencie i podejścia klinicznego,  UEHP 
uznało, że należy co roku nagradzać najwybitniejsze eu-
ropejskie szpitale prywatne. W Europie szpitale prywat-
ne (z wyłączeniem szpitali społecznych) stanowią 22% 
całego sektora szpitali. UEHP reprezentuje ponad 5000 
klinik i szpitali w 17 krajach.

Do jury wpłynęło 67 wniosków z prywatnych szpi-
tali z 10 krajów: Portugalii, Włoch, Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Polski, Austrii, Niemiec, Rumunii i Grecji. 
Szpital Medicover z Warszawy otrzymał wyróżnienie, 
a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 
– nagrodę specjalną w postaci statuetki oraz czeku na 
10 000 euro. Nagrodę odebrali prezes Andrzej Soko-
łowski i wiceprezes prof. Piotr Gerber.

Andrzej Sokołowski i Piotr Gerber odebrali nagrodę 
specjalną dla OSSP za pomoc Ukrainie; w tle prezentacja 
działań OSSP

Prezydent Walnego Zgromadzenie UEHP Andrzej 
Sokołowski wręcza nagrodę w kategorii „Doskonałość 
w miejscu pracy” szpitalowi portugalskiemu
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 23 czerwca 2022 zakończyła się pierwsza edycja kon-
kursu European Private Hospital Awards (EPHA), wyróż-
niającego prywatne szpitale w Europie. Spośród ponad 
70 zgłoszeń, do trójki finalistów zakwalifikował się Szpi-
tal Medicover, który oceniany był w kategorii najlepsze-
go materiału informacyjnego roku (News coverage of 
the year).

Czerwiec 2022
 Walne Zgromadzenie UEHP, na którym mawia-

no działalność zarządu w ostatnim roku, odbyło się 25 
czerwca w Lizbonie. Na wniosek OSSP w głosowaniu 
zawieszono  bezterminowo członkostwo Association of 
Private Clinics of Moscow and Central Region Russia.   
UEHP podjęło decyzję, aby utworzyć program  „Jedna 
ofiara wojny rosyjsko-ukraińskiej wymagająca specjali-
stycznej opieki, leczona w jednym europejskim szpitalu na 
rok”. Prezydent UEHP zobowiązał się skoordynować pro-
gram z działaniami komisarza EU do spraw zdrowia. 

Prezydent Andrzej Sokołowski ogłasza zwycięzców 
w jednej z kategorii

Obrady Walnego Zgromadzenia UEHP w Lizbonie Piotr Gerber i Andrzej Sokołowski 
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 Wiceprezes OSSP Andrzej Mądrala, został nowym 
prezesem Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. 
Po półrocznej kadencji odbyło się 30 czerwca 2022 roku 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdro-
wia, któremu ostatni raz przewodniczył Andrzej Mądrala 
– członek Rady Pracodawców RP i wiceprezes OSSP.
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Katarzyna Kamińska

niezależny doradca w zakresie  
finansowania i strukturyzacji inwestycji

Od roku 2015 realizuje projekt doradczy dla Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych. W latach 2003-2013 zarządzała obszarem ryzyka kredytowego przedsiębiorstw 
w Credit Agricole Bank Polska SA i Europejskim Funduszu Leasingowym SA. Posiada doświadczenie 
w bankowości korporacyjnej, m.in. BNP Paribas SA i Bank Austria Creditanstalt Poland SA. 

20 lat minęło…
Patrząc z perspektywy ostatnich 20 lat na ochronę zdro-
wia szczególnie w ujęciu europejskim, a nawet szerzej – 
w ujęciu krajów OECD, widać jak rośnie skala wydatków 
na ochronę zdrowia per capita. W 2001 r. średnia kwota 
wydatków na zdrowie z krajów OECD wynosiła 2 117 USD 
PPP, podczas gdy w Polsce wydatki te były ponad trzy 
razy mniejsze i wynosiły 629 USD PPP. W 2019 r. różnica 
pomiędzy średnią OECD a Polską zmniejszyła się, choć na-
dal wydawaliśmy prawie dwa razy mniej niż średnio w in-
nych krajach OECD. Widać też dużą rozpiętość pomiędzy 

najbliższymi sąsiadami. W 2001 r. Niemcy wydawały na 
ochronę zdrowia 2 808 USD PPP, co jest o 22% większą 
kwotą niż wydatki Polski osiem lat później. Czechy wyda-
wały o 477 USD PPP per capita więcej niż Polska w 2001 
r. W 2019 r. różnica ta zwiększyła się do 1 128 USD PPP. 
Pomimo wzrostów pozycja Polski w rankingach OECD nie 
uległa znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich 20 
lat, a wydatki na ochronę zdrowia są wciąż jedne z najniż-
szych, szczególnie w ujęciu europejskim.
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Patrząc z perspektywy ostatnich 20 lat na ochronę zdrowia 
szczególnie w ujęciu europejskim, a nawet szerzej w ujęciu kra-
jów OECD, widać jak rośnie skala wydatków na ochronę zdro-
wia per capita. W 2001 r. średnia kwota wydatków na zdrowie 
z krajów OECD wynosiła 2 117 USD PPP, podczas gdy w Polsce 
wydatki te były ponad trzy razy mniejsze i wynosiły 629 USD 
PPP. W 2019 r. różnica pomiędzy średnią OECD a Polską zmniej-
szyła się, choć nadal wydawaliśmy prawie dwa razy mniej, niż 
średnio w innych krajach OECD. Widać też dużą rozpiętość po-

między najbliższymi sąsiadami. W 2001 r. Niemcy wydawa-
ły na ochronę zdrowia 2 808 USD PPP, co jest o 22% większą 
kwotą niż wydatki Polski osiem lat później. Czechy wydawały 
o 477 USD PPP per capita więcej, niż Polska w 2001 r. W 2019 r. 
różnica ta zwiększyła się do 1 128 USD PPP. Pomimo wzro-
stów pozycja Polski w rankingach OECD nie uległa znaczącym 
zmianom na przestrzeni ostatnich 20 lat, a wydatki na ochro-
nę zdrowia są wciąż jedne z najniższych, szczególnie w ujęciu 
europejskim.

OECD. Wydatki na ochronę zdrowia  
per capita, USD PPP 
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udział szpitali niepublicznych 
w ilości szpitali stacjonarnych ogółem

ilość szpitali publicznych

ilość szpitali niepublicznych

Ostatnie 20 lat upłynęło w Polsce na organizowaniu sektora 
szpitali niepublicznych. W 2001 r. było ich 45, a w 2020 r. – 367. 
Statystyki Ministerstwa Zdrowia prezentowane były w rocz-
nych Biuletynach Statystycznych, w których podział na te 
dwie grupy szpitali przetrwał jedynie do 2011 r. W kolejnych 
biuletynach nie kontynuowano prezentacji szpitali niepublicz-
nych i z czasem zrodziła się potrzeba zdigitalizowania informa-

cji o tej części sektora. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali 
Prywatnych podjęło tę inicjatywę. Na podstawie danych sta-
tystycznych oraz finansowych swoich członków powstaje co 
roku raport o stanie szpitali prywatnych. Jest to dotychczas je-
dyne wiarygodne źródło informacji o tej części sektora, która 
stanowi już nie 6%, jak to miało miejsce w 2000 r., ale 42% ca-
łego sektora szpitali.

Inaczej przedstawia się udział wydatków na ochronę zdro-
wia w relacji do PKB, gdzie na przestrzeni prawie 20 lat róż-
nica średniej z krajów OECD wynosiła 0,4 p. proc. licząc 8,4% 
w 2001r., a 8,8% w 2019 r. W Polsce różnica pomiędzy 2001 
a 2019 rokiem była jeszcze mniejsza, a udział wydatków na 

ochronę zdrowia w relacji do PKB naszego kraju wynosił od-
powiednio 6,3% i 6,5%. W 2009 r. zaobserwować można było 
globalny wzrost udziału wydatków na zdrowie w stosunku do 
PKB, ze względu na recesję rozpoczętą już w 2008 r. mającą 
wpływ na spadek PKB.

Szpitale publiczne i niepubliczne w Polsce 
w latach 2001 – 2020

OECD. Wydatki na ochronę zdrowia 
w relacji do PKB w % 
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Od 2016 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywat-
nych przygotowuje raport o stanie szpitali prywatnych na ba-
zie informacji i dokumentów swoich członków. W ten sposób 
powstał profil przeciętnego szpitala prywatnego, stowarzy-
szonego w OSSP. Dzięki temu rynek zyskał informacje o tej 
części sektora, która została opisana stosownie do jej wielkości 
i udziału. Dopiero na przestrzeni wielu lat widać, jak tworzy się 
trend rozwoju sektora szpitali prywatnych. Dokładnie można 
przyjrzeć się poszczególnym obszarom działania szpitali pry-
watnych: przychodom, zyskom, kosztom związanym z bieżącą 
działalnością, majątkowi, kapitałom własnym, zadłużeniu czy 
rentowności i płynności.

Na przestrzeni ośmiu lat przychody ze sprzedaży przeciętne-
go szpitala prywatnego, stowarzyszonego w OSSP, wzrosły 
z 11,3 do 22,4 mln zł. Wynik netto takiego szpitala wzrósł z 110 
tys. zł do 617 tys. zł, co przełożyło się na rentowność sprzeda-
ży (ROS), której wskaźnik osiągnął 4% w 2019r. Wzrost w tym 
obszarze wskazuje na prowadzenie optymalnej polityki kosz-

towej, opartej na wewnętrznej grupie zakupowej. Rośnie rów-
nież w przeciętnym szpitalu prywatnym rentowność kapita-
łów własnych z 8% w 2011 r do 11% w 2019 r., na co wpływ ma 
kumulacja kapitałów własnych i zysk netto. Na stabilną sytu-
ację finansową szpitali wskazuje również wskaźnik płynności 
(CR), który na przestrzeni lat oscyluje w przedziale 1,05 – 1,34. 
Jest to wskaźnik wrażliwy na zadłużenie, którego skala w przy-
padku tego sektora jest niewielka. Pomimo niskiego poziomu 
finansowania zewnętrznego, szpitale rozwijają się i wspierają 
swoją działalnością cały sektor szpitali w Polsce.

Dzięki raportom o stanie sektora szpitali prywatnych stowa-
rzyszonych w OSSP, na rynek dostarczone zostało unikatowe 
źródło wiedzy dla decydentów, odpowiedzialnych za rozwój 
całego sektora, dla inwestorów oferujących wsparcie kapita-
łowe, wreszcie dla podmiotów działających w sektorze, dając 
możliwość określenia swoich możliwości i długookresowych 
strategii działania.

Wielkości finansowe reprezentujące przeciętny 
szpital prywatny stowarzyszony w OSSP 
w latach 2011 – 2019
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Przychody:
11,3 mln zł
– – – – – – – 

Zysk :
110 tys. zł

– – – – – – – 
Kapitały
własne:

2,21 mln zł
– – – – – – – 

CR: 1,05

Przychody:
13,3 mln zł
– – – – – – – 

Zysk :
231 tys. zł

– – – – – – – 
Kapitały
własne:

2,72 mln zł
– – – – – – – 

CR: 1,31

Przychody:
15,8 mln zł
– – – – – – – 

Zysk :
301 tys. zł

– – – – – – – 
Kapitały
własne:

4,08 mln zł
– – – – – – – 

CR: 1,26
– – – – – – – 
ROE: 11%
ROS: 2%

Przychody:
16 mln zł

– – – – – – – 
Zysk :

369 tys. zł
– – – – – – – 

Kapitały
własne:

3,93 mln zł
– – – – – – – 

CR: 1,24
– – – – – – – 
ROE: 16%
ROS: 4%

Przychody:
22,4 mln zł
– – – – – – – 

Zysk :
617 tys. zł

– – – – – – – 
Kapitały
własne:

5,97 mln zł
– – – – – – – 

CR: 1,34
– – – – – – – 
ROE: 11%
ROS: 4%
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Sektor szpitali niepublicznych z roku na rok zyskiwał coraz 
większą grupę pacjentów, oferując wyższy standard usług 
oraz nowoczesne metody leczenia. Ilość łóżek w sektorze nie-
publicznym rosła, choć w całym sektorze spadała. Było to 
wyrazem tendencji ogólnoeuropejskiej, skupionej na odcho-
dzeniu od kosztownej opieki szpitalnej na rzecz profilaktyki, 
prowadzonej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

i hospitalizacji jednego dnia. Sektor szpitali prywatnych ela-
stycznie radził sobie z kolejnymi wyzwaniami i potrafił spraw-
nie redukować ilość dni pobytu pacjenta w szpitalu, wykorzy-
stując nowoczesny sprzęt medyczny. Niestety potencjał tego 
sektora nie jest wykorzystywany przez państwo, które wyda-
je się nie dostrzegać możliwości wsparcia sektora szpitali pu-
blicznych.

Charakterystyka sektora szpitali 
publicznych i niepublicznych  
w Polsce w latach 2000 – 2019

*dane dotyczą szpitali prywatnych stowarzyszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych

2000 2005 2010 2015 2019

Ilość pacjentów w szpitalach 
stacjonarnych
ogólnych w mln

6,28 6,95 7,91 8,23 7,91

Ilość pacjentów w szpitalach 
niepublicznych w mln 0,07 0,34 0,99 0,98*  0,74*

Ilość łóżek w szpitalach stacjonarnych 
ogólnych 191 290 179 493 181 077 183 301 163 448

Ilość łóżek w szpitalach niepublicznych 1 583 8 215 23 837 9 714* 8 470*

Pobyt pacjenta w szpitalach 
stacjonarnych
ogólnych w dniach

8,5 6,7 5,7 5,4 5,3

Pobyt pacjenta w szpitalach 
niepublicznych w dniach 5,9 5,5 5 4,6* 2,4*

Wykorzystanie łóżek w szpitalach  
stacjonarnych ogólnych 76,10%  71% 68,10% 66,50% 69,10%

Wykorzystanie łóżek w szpitalach 
niepublicznych 72,80% 62,50% 61,40%  55,4%* 50%*
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Podsumowanie

Już od 20 lat Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Pry-
watnych (do 2009 – Niepublicznych) zajmuje się łącze-
niem medycznych inicjatyw gospodarczych, licznie po-
wstających w ostatnich latach XX i od początku XXI 
wieku. Stworzyliśmy platformę wymiany poglądów jak 
organizować, finansować i prowadzić szpital. Daliśmy 
naszym członkom możliwość rozmowy z administrato-
rami systemu ochrony zdrowia, wypowiadania wobec 
nich swoich poglądów, dotyczących organizacji systemu 
ochrony zdrowia oraz zasad płatności za usługi – a sta-
ło się to możliwe dopiero wówczas, gdy zjednoczyła się 
odpowiednio duża grupa podmiotów, której trudno od-
mówić spotkania. 

Będąc członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych 
uzyskaliśmy możliwość wymiany doświadczeń ze szpita-
lami w całej Europie. Uczestniczyliśmy w obu dotychcza-
sowych Europejskich Kongresach Szpitali Prywatnych 
(w Paryżu i Mediolanie). W trakcie tych wydarzeń dowia-
dywaliśmy się o problemach systemów ochrony zdrowia 
w Europie i propozycjach radzenia sobie z nimi. Mogli-
śmy też pokazać własne propozycje działań w budowa-
niu sektora szpitalnictwa prywatnego. 

Do 2016 roku polscy urzędnicy mogli na temat sektora 
szpitali prywatnych mówić rzeczy im aktualnie wygodne, 
gdyż nikt nie dysponował pełnym i stale uaktualnianym 
opisem statystycznym tego sektora. Dopiero powołanie 
przez OSSP komórki statystyki pozwoliło publikować we 
własnych „Zeszytach Statystycznych” dane dotyczące 
ilości szpitali, ich sprawności ekonomicznej i medycznej. 
W tej dziedzinie staliśmy się partnerami wielu wyższych 
uczelni. 

Dbałość o sprawność ekonomiczną stowarzyszonych 
szpitali spowodowała utworzenie Medycznej Grupy Za-

kupowej, która od kilku lat organizuje wspólne zakupy 
leków, sprzętu medycznego czy nośników energetycz-
nych. MGZ jeszcze przed wybuchem kryzysu energe-
tycznego organizował grupowy montaż fotowoltaiki na 
naszych członkowskich szpitalach. 

Od szeregu lat członkowie Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Szpitali Prywatnych otrzymują „Newsletter”, 
w którym przekazujemy informacje o wchodzących w ży-
cie aktach prawnych, o artykułach prasowych dotyczą-
cych ochrony zdrowia, itp. Przekazujemy tam informacje 
co nowego u naszych członków (każdy może ocenić sam, 
czy jego medyczny business utrzymuje się w mainstre-
amie, czy zaczyna odstawać). Informujemy o działaniach 
zarządu stowarzyszenia. W ostatnich latach stowarzy-
szenie wydawało katalogi członków w celu łatwiejszego 
dotarcia do nich pacjentów i administratorów systemu. 

Nie do przecenienia w tym 20-leciu jest członkostwo na-
szej organizacji w Konfederacji Pracodawców Polskich, 
przemianowanej na Pracodawców Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W ramach tej dużej organizacji przedstawiciel na-
szego stowarzyszenia zasiadał w Trójstronnym zespo-
le do spraw ochrony zdrowia oraz Zespole Medycznym 
Rady Dialogu Społecznego. W obu tych ciałach mogli-
śmy zgłaszać nasze zastrzeżenia do procesu legislacji lub 
inicjować procesy legislacyjne. 

Po inwazji Rosji na Ukrainę stowarzyszenie już trzeciego 
dnia uruchomiło system wymiany informacji o potrze-
bach i możliwościach pomocy. Zaczęliśmy zbierać pie-
niądze, kupowaliśmy sprzęt i leki. Nasi członkowie stwo-
rzyli miejsca zakwaterowania dla uchodźców. Doceniła to 
Europejska Unia Szpitali Prywatnych i w Lizbonie, która 
w trakcie wręczania europejskich nagród dla szpitali pry-
watnych uhonorowała OSSP nagrodą specjalną.  
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Biuro OSSP

Siedziba biura zmieniała się kilkakrotnie, ale niezmiennie 
jego prowadzeniem, niemal od samego początku, zajmu-
je się Dorota Gnaczyńska

tel. kom. 508 104 578
biuro@ossp.pl 
dorota.gnaczynska@ossp.org.pl



Summary 

For 20 years, the Polish Association of Private Hospi-
tals (until 2009 - Non-public) has dealt with combining 
medical economic initiatives, which have been numer-
ously emerging in the last years of the 20th century and 
from the beginning of the 21st century. We have created 
a platform for the exchange of views on organization, fi-
nancing and running a hospital. We have given our mem-
bers an opportunity to talk with the health care system 
administrators and to express their views concerning 
health care system organization and rules of payment 
for services - it was possible only when a sufficiently 
large group of entities united and it became hard to re-
fuse them a meeting.

Being a member of the European Union of Private Hos-
pitals we were given an opportunity to exchange expe-
riences with hospitals all over Europe. So far, we have 
participated in two European Congresses of Private 
Hospitals (in Paris and Milan). During these events, we 
learned about problems of health care systems in Europe 
and suggestions how to deal with them. We were also 
able to present our own proposals for activities in devel-
oping the private hospital sector.

Until 2016, Polish officials could say about the private 
hospital sector whatever was at a give time convenient, 
because no one had a complete and constantly updated 
statistical description of this sector. The establishment 
of the statistics unit by the Polish Association of Private 
Hospitals (OSSP) made it possible to publish in their own 
„Statistical Papers” data on the number of hospitals and 
their economic and medical efficiency. We have become 
partners of many universities in this area.

Taking care of the economic efficiency of the associated 
hospitals resulted in establishment of the Medical Pur-
chasing Group, which has been organizing joint purchas-
es of drugs, medical equipment and energy carriers for 
several years. Before the energy crisis broke out, MPG 
organized a group assembly of photovoltaics on our 
members’ hospitals.

For many years, members of the Polish Association of 
Private Hospitals have been receiving a „Newsletter”, 
in which we provide information about the coming into 
force legal acts, press articles concerning health care, etc. 
We provide information about what’s new at our mem-
bers (everyone can judge for themselves whether their 
medical business is in the mainstream or starting to stick 
out). We inform about the activities of the Association 
Board. In recent years, the Association has issued direc-
tories of members in order to make it easier for patients 
and system administrators to reach them.

The membership of our organization in the Confeder-
ation of Polish Employers, renamed to the Employers 
of the Republic of Poland, cannot be overestimated in 
this 20-year period. As a part of this large organization, 
a representative of our association sat in the Tripartite 
Healthcare Team and the Medical Team of the Social Di-
alogue Council. In both these organizations we were able 
to raise our objections to the legislative process or initi-
ate legislative processes.

After Russia’s invasion of Ukraine, on the third day the 
association launched a system for the exchange of infor-
mation on the needs and possibilities of assistance. We 
started collecting money, buying equipment and drugs. 
Our members have created accommodation for refu-
gees. It was appreciated by the European Union of Pri-
vate Hospitals, which honored OSSP with a special award 
during the presentation of European awards for private 
hospitals in Lisbon.

OSSP office

The seat of the office has changed several times, but in-
variably Dorota Gnaczyńska has been running it almost 
from the very beginning.

mobile: 508 104 578
biuro@ossp.pl
dorota.gnaczynska@ossp.org.pl


