
Współpraca i integracja stanowią filary naszej działalności. 
W oparciu o nie jesteśmy w stanie osiągnąć założone przez 
nas cele i w pełni korzystać z przysługujących nam praw. 

Wspólnie do celu

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

Zostań członkiem
największej organizacji 

lekarzy pracodawców
ochrony zdrowia!

Jacek Krajewski
Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców 

Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
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Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 
Zielonogórskie to reprezentatywna organizacja świadczeniodawców 
działająca w imieniu podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jesteśmy największą organizacją lekarzy pracodawców ochrony zdrowia.

Reprezentujemy swoich członków na forum rządowym, wpływając na 
kształt tworzonego prawa oraz dbamy o jakość leczenia mieszkańców 
naszego kraju. 

Kształtujemy oraz promujemy wizerunek lekarza. 

Realizujemy projekty i kampanie społeczne, w których biorą udział nasi 
członkowie.

Udzielamy wsparcia prawnego dla członków.

Budujemy strategię odpowiedzialnego biznesu. 

O nas

Nasze działania wypływają z wartości społecznych,
które reprezentuje cała organizacja. Są nimi:

Należymy do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
ogólnopolskiej reprezentacji, działającej w interesie
pracodawców i chroniącej ich prawa.

· profesjonalizm
· odpowiedzialność 
· zaangażowanie
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Reprezentatywna organizacja 
świadczeniodawców

zatrudnionych lekarzy
w zrzeszonych pla-
cówkach leczniczych

· profesjonalizm
· odpowiedzialność 
· zaangażowanie



POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE

EDUKACJA
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Realizujemy działania skierowane zarówno do decydentów, jak 
i swoich członków oraz społeczności lokalnej. Staramy się wdrażać 
odpowiedzialne praktyki i wzorce biznesowe, budować poprawne 
relacje, dbać o poszanowanie praw człowieka. Staramy się iść 
ścieżką odpowiedzialnego rozwoju.
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Legislacja
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 
Zielonogórskie rocznie wydaje około 900 opinii. Działa w obszarze 
legislacji poprzez zespół do spraw opiniowania aktów prawnych. 
Do jego zasadniczych zadań należy monitorowanie działalności 
legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych 
mu organów administracji rządowej, w tym Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Pod adresem www.monitorowanieprawa.pl uruchomiliśmy portal monitoro-
wania prawa, utworzony w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy 
– Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania 
legislacji”. Portal został stworzony w celu ułatwienia monitorowania stanowie-
nia i zmian prawa w Polsce oraz możliwości opiniowania zmian prawa przez 
związki, instytucje i osoby prywatne.

monitorowanieprawa.pl
to nowoczesne narzę-

dzie dla wszystkich 
zainteresowanych 
postępem prac 
legislacyjnych, 
zmianami prawa 
oraz opiniowaniem 
planowanych 
zmian.



Zespół opiniuje wszystkie projekty 
umieszczone na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji i NFZ, które są 
przeznaczone do konsultacji publicz-
nych. W ten sposób szybko reagu-
jemy na niekorzystne propozycje 
zmian w prawie.

Mamy przedstawicieli w Komitetach 
Monitorujących, radach oddziałów 

NFZ, zespołach i grupach robo-
czych działających w Ministerstwie 

Zdrowia oraz Narodowym Fun-
duszu Zdrowia, a także Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. Uczestniczymy w pracach 

Komisji Zdrowia.

Mamy stały zespół negocjacyjny. 
Organizujemy spotkania z mini-

strami, posłami, szefami urzędów 
centralnych, instytucji i przedstawi-
cielami administracji państwowej. 

Przedstawiciele Federacji spotykają 
się z decydentami, którzy mają bez-
pośredni wpływ na obowiązujące pra-
wo. Bierzemy udział w konferencjach 
uzgodnieniowych. Rocznie wysyłamy 
minimum 100 pism z uwagami do 
projektów ustaw.

Raz do roku organizujemy dla człon-
ków konferencje, na których omawia-
my wprowadzane zmiany.

Nasze działania wspierają dwie 
kancelarie prawne, tak aby nasze 
postulaty były skuteczne.

MONITORING

ZESPÓŁ 
NEGOCJACYJNY

KONSULTACJE

KONFERENCJE 
PROGRAMOWE

KANCELARIE  PRAWNE 

NASI  EKSPERCI

900 opinii 
legislacyjnych 
rocznie
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Komunikacja
Skutecznie dbamy o wizerunek naszych członków

Dzięki stałej obecności ekspertów Porozumienia Zielonogórskiego w mediach 
wzmacniamy wizerunek lekarzy rodzinnych, podkreślając ich odpowiedzialność 
i rolę w systemie ochrony zdrowia. Pacjenci dowiadują się także o naszych dzia-
łaniach mających poprawić sytuację podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

MONITORING MEDIÓW
Codzienne i cotygodniowe raporty firmy monitorującej treść przeka-
zów medialnych dotyczących POZ, a zwłaszcza aktywności organi-
zacyjnej PZ. Raporty kolportujemy do członków, którzy dzięki temu 
zapoznają się z publikacjami.

FACEBOOK FANPAGE
Jest jednym z ważniejszych źródeł informacji dla dziennikarzy oraz 
miejscem kształtowania opinii członków na temat funkcjonowania 
POZ w systemie ochrony zdrowia. Świetnie sprawdza się w komunika-
cji o sprawach bieżących, zwłaszcza tych wymagających pilnych reakcji. 

SERWIS WWW
Na stronie www.federacjapz.pl zamieszczane są informacje dotyczą-
ce ogółu członków, związane z systemem ochrony zdrowia, polityką 
zdrowotną czy aktualną sytuacją wynikającą z dynamiki wydarzeń. 
Strona jest ogólnodostępnym źródłem informacji. Przekazuje opinie, 
stanowiska i instrukcje Federacji w ważnych sprawach, a także infor-
muje o planach i podejmowanych na bieżąco działaniach. Specjalnie 
dla członków Federacji został stworzony również serwis kodowany.

KONTAKTY Z MEDIAMI
Federacja dysponuje rozbudowaną bazą mediów. Współpracujemy na 
bieżąco z dziennikarzami, dzięki czemu jesteśmy widoczni i obecni 
w wiodących środkach przekazu. Dbamy o dobry wizerunek naszych 
członków w mediach.
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PARTNERSTWA
Podejmujemy współpracę z wieloma organizacjami, budując w ten 
sposób wiarygodność oraz zwiększając efektywność wspólnie podej-
mowanych działań. Wykorzystujemy potencjał naszej organizacji do 
osiągania korzyści wspólnie z Partnerami.

KONFERENCJE / SZKOLENIA
Badamy i identyfikujemy potrzeby naszych członków i w odpowiedzi 
na nie organizujemy dedykowane konferencje i szkolenia. W ten spo-
sób budujemy kompetencje zarówno medyczne, jak i w zakresie funk-
cjonowania i zarządzania placówką medyczną.

AKCJE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE
Nagłaśniamy problemy związane m.in. ze szczepieniami, uzależnie-
niem od tytoniu, leczeniem antybiotykami, promujemy zwalczanie 
otyłości u dorosłych i dzieci, uświadamianie skutków nadużywania 
suplementów, prowadzimy Szkołę Cukrzycy i wiele innych. Budujemy 
strategię odpowiedzialnego biznesu.

PATRONATY
Obejmujemy patronatami wiele ważnych wydarzeń. Stwarzają one 
okazję do promocji naszych członków.

NEWSLETTERY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 
Nasi członkowie minimum raz w miesiącu otrzymują newsletter za-
wierający aktualne informacje oraz edukacyjne nowości.
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Edukacja
i kampanie
społeczne
Realizujemy wiele projektów edukacyjnych oraz kampanii społecz-
nych. To dzięki nim jesteśmy rozpoznawalni. W ramach projektów 
organizujemy konferencje i szkolenia, wydajemy publikacje, pro-
wadzimy badania, wydajemy ekspertyzy.

PROFILAKTYKA GRYPY 

Kampanie realizowane systematycz-
nie od 2005 roku oparte o informację 
natywną umieszczoną na stronie 
głównej Federacji, mailingi informa-
cyjne oraz wysyłkę raportów epide-
miologicznych generowanych przez 
GIS – co roku informacja dociera do 
ponad 2000 przychodni POZ.

POCHP W OBLICZU ALERTU 
SMOGOWEGO W POLSCE
– JAK POMÓC CHORYM

Cykl edukacyjno-szkoleniowy w 2016 
roku, w ramach którego zorganizowa-
no 7 konferencji regionalnych, w któ-
rych udział wzięło 750 lekarzy POZ.

METABOLICZNE CHOROBY
CYWILIZACYJNE JAKO ZAGROŻENIE 
ZDROWIA W CODZIENNEJ PROFI-
LAKTYCE LEKARZA POZ – NOWE 
WYTYCZNE DYSLIDEMII 2016 

Cykl edukacyjno-szkoleniowy w 2016 
roku, w ramach którego zrealizowano 
10 konferencji regionalnych.

NOWOCZESNE LEKI POCHP 

Cykl edukacyjno-szkoleniowy w roku 
2015, w ramach którego zrealizowa-
no 7 konferencji regionalnych, w któ-
rych udział wzięło 800 lekarzy POZ.



SZKOŁA CUKRZYCY
UNIKATOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Od 2010 roku organizujemy dla swoich 
lekarzy oraz ich pacjentów cykl eduka-
cyjny Szkoła Cukrzycy. Nasz program 
pomaga lekarzom w codziennej pracy 
z osobami z cukrzycą. Dla osób cier-
piących na to schorzenie jest szansą 
na poznanie najlepszego i najnowocze-
śniejszego leczenia. Podczas dotych-
czasowych edycji programu odbyły się 
cykle szkoleniowe w 350 Szkołach Cu-
krzycy na terenie całego kraju, a brało 
w nich udział ponad 11 000 słuchaczy 
– osób chorych na cukrzycę oraz ich 
najbliższych. Dotychczas prowadzone 
działania są dostrzegane w skali całego 
kraju jako unikatowy projekt edukacyj-
ny. Lekarze, którzy dotychczas włączyli 
się w tę formę edukacji pacjentów i ich 
rodzin, przeprowadzając nasz wielo-
miesięczny program, są dostrzegani 
i doceniani w swoich lokalnych spo-
łecznościach. Ich działania widziane są 
w skali całego kraju i wpływają pozy-
tywnie na wizerunek lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej. 

Partnerem programu jest Polskie Sto-
warzyszenie Diabetyków.

www.szkolacukrzycy.pl

PRZESIEWOWA OCENA JAKOŚCI 
SŁUCHU WŚRÓD PACJENTÓW 
PORADNI POZ

Kampania badań profilaktycznych 
zrealizowana w roku 2018.

INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE 
LEKARZA RODZINNEGO 

Cykl edukacyjno-szkoleniowy dla 
lekarzy.

BADANIA KLINICZNE

Program badań przesiewowych 
i profilaktycznych w zakresie badań 
klinicznych.
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Istotnym elementem naszej działalności są akcje i kampanie edu-
kacyjne skierowane do lekarzy i pacjentów. Doświadczenia z POZ 
zbudowały w nas przekonanie, że profilaktyka to skuteczny sposób 
zapobiegania wielu chorobom.
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Wsparcie biznesu
Wspieramy naszych członków w rozwoju działalności. Oferujemy 
dostęp do kodowanej strony, szkolenia, ekspertyzy, opinie prawne. 
Wydajemy newsletter informacyjny.

Nasi członkowie mają dostęp do:
serwisu prawnego zawierającego wszystkie ważne infor-
macje na temat bieżącego funkcjonowania np. instrukcje, 
ekspertyzy, wyjaśnienia;
biblioteki lekarza POZ – serwisu edukacyjnego dla lekarzy, 
z możliwością szkoleń online, najnowszymi i najciekaw-
szymi informacjami dotyczącymi medycyny;
wiadomości kodowanych – specjalnie dla członków najważ-
niejsze informacje wraz z komentarzem.

Razem z Partnerami wydajemy newsletter z atrakcyjnymi 
ofertami m.in. na zestawy aplikacji mobilnych ułatwiają-
cych pracę lekarza rodzinnego.

Inter Polska – oferta dedykowana dla członków Federacji.
Szczepionki przeciw grypie – co roku negocjujemy ceny dla 
naszych członków.
Jamano – kompleksowa oferta związana z obsługą prakty-
ki w zakresie danych osobowych.
Kursy BHP – kursy online na stronie Federacji, prosta 
obsługa, kurs bez konieczności wychodzenia z domu.

Organizujemy wiele wydarzeń wspierających relacje i biz-
nes, rocznie organizujemy około 30 spotkań szkoleniowo-
-integracyjnych.

Zapewniamy ochronę i wsparcie w sytuacjach trudnych 
w zakresie prowadzenia działalności.

Baza wiedzy

Newslettery

Grupa zakupowa

Szkolenia

Interwencje



13

Skutecznie pozyskujemy środki z Unii Europejskiej. Mamy swo-
ich przedstawicieli w Komitetach Monitorujących, nasi eksperci 
opiniują projekty planowanych działań w tym obszarze. Na bie-
żąco monitorujemy harmonogramy naborów, tak aby skutecznie 
pozyskiwać projekty dla naszych członków.

Wsparcie dla członków

 ▪ wspieramy naszych członków 
związków regionalnych w zakresie 
pozyskiwania środków na inwe-
stycje

 ▪ organizujemy spotkania informa-
cyjne i szkoleniowe w zakresie 
pozyskiwania środków

 ▪ mamy zespół ds. funduszy europej-
skich, w ramach którego cyklicznie 
spotykają się dyrektorzy i pracowni-
cy związków regionalnych

5 mln zł 43 mln zł
Nasze przygotowanie meryto-
ryczne pozwoliło nam pozy-
skać prawie 5 MLN ZŁ na pro-
jekty szkoleniowe realizowane 
przez Federację Porozumienie 
Zielonogórskie.

Razem z partnerami pozyska-
liśmy prawie 43 MLN ZŁ na 
projekty szkoleniowe i profilak-
tyczne realizowane w związ-
kach regionalnych.

W roku 2018

 ▪ przeszkoliliśmy prawie 2000 osób 
w zakresie zarządzania w ochronie 
zdrowia

 ▪ przeprowadziliśmy szkolenia me-
dyczne dla prawie 1000 lekarzy

 ▪ przygotowaliśmy projekty profilak-
tyczne, w ramach których wsparcie 
otrzymało prawie 7000 pacjentów

Projekty UE
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Silna struktura

Działamy na podstawie
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o organizacjach pracodawców 
(Dz.U.2015.2029 t.j.), statutu oraz 
uchwał władz Federacji.

Znajdź związek w swoim
regionie
Skontaktuj się ze związkiem regio-
nalnym w Twoim województwie. 
Sprawdź, jakie działania organizowa-
ne są lokalnie, zapoznaj się z ofertą 
członkostwa i dołącz do największej 
organizacji lekarzy pracodawców 
w Polsce.

Siłą Federacji jest rozbudowana struktura 16 związków regional-
nych, które w 15 województwach posiadają w swoich szeregach 
aż 5 000 placówek.
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Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców 
www.lekarze.rodzinni.pl

Pracodawcy Zdrowia 
www.pracodawcyzdrowia.pl

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony 
Zdrowia   www.kpzpoz.pl

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców 
www.lzlrp.pl

Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej   www.lubuskie-pz.pl

Porozumienie Łódzkie 
www.porozumienielodzkie.pl

Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia 
www.mpoz.org

Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie 
Pracodawców Ochrony Zdrowia www.pzmazowsze.pl

Związek Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczy-
zny Pro-Homine   www.pz.opole.pl

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie 
Podkarpackie   www.porozumieniepodkarpackie.pl

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców 
www.pz-podlasie.pl

Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia 
www.pzpoz.pl

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Wojewódz-
twa Śląskiego   www.zpoz.pl

Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego   www.zpozkielce.pl

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców
www.wmzlppz.org

Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia   
www.wzpoz.pl
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Federacja Porozumienie Zie-
lonogórskie jest ogólnopolską 
reprezentacją pracodawców 
ochrony zdrowia, działają-
cą w interesie pracodawców 
i chroniącą ich prawa. 

Kto może być członkiem?
Członkiem Federacji mogą być związki 
pracodawców w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 
pracodawców (Dz. U. z 1991r. Nr 55, 
poz. 235 ze zm.), zrzeszające podmioty 
działające na rzecz ochrony zdrowia. 
Członkostwo w Federacji jest dobro-
wolne i nie ogranicza samodzielności 
działania członka w odniesieniu do 
prowadzonej własnej działalności. 

Związki regionalne
Bezpośrednie członkostwo przedsię-
biorstw działających na rzecz ochrony 
zdrowia jest możliwe przez związki 
regionalne. Wstępując do związku 
regionalnego, staną się Państwo jed-
nocześnie członkiem Federacji Poro-
zumienie Zielonogórskie, która skupia 
w związkach regionalnych ponad 2500 
firm zatrudniających w sumie ponad 
30 tys. osób. 

Ważnym aspektem naszej działalności 
jest integracja. Zdajemy sobie sprawę, 
jak istotna jest wspólnota i współpraca. 
Jedynie wtedy jesteśmy w stanie osią-
gnąć założone przez nas cele i w pełni 
korzystać z przysługujących nam praw. 

Dołącz do nas

Zapraszamy do kontaktu!

Cezary Marczek
Dyrektor Biura

tel. +48 68 325 72 97
e-mail: biuro.pz@op.pl

reprezentujemy interesy, a tak-
że interweniujemy w sprawach 
ważnych dla naszych członków

zapewniamy dostęp do spe-
cjalistycznej wiedzy, ekspertyz, 
porad i rekomendacji

nasi stowarzyszeni mają 
możliwość opiniowania za po-
średnictwem Związku założeń 
i projektów aktów wykonaw-
czych
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 ▪ 2 sierpnia w Zielonej Górze zawarto porozumienie, w skład którego weszli przedstawiciele 
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryj-
nej, stomatologii, rehabilitacji i psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskie-
go, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

 ▪ We wrześniu do Porozumienia dołączyli przedstawiciele świadczeniodawców z trzech kolej-
nych województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

 ▪ 6 stycznia z sukcesem zakończono negocjacje z ówczesnym ministrem zdrowia. Osiągnięty 
kompromis uwzględniał główne postulaty świadczeniodawców Porozumienia i gwarantował 
utrzymanie warunków dotychczasowych kontraktów.

 ▪ Działające początkowo w formie ruchu społecznego świadczeniodawców ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej „Porozumienie Zielonogórskie” przekształca się w Federację Związków 
Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” z siedzibą w Zielonej Górze.

 ▪ W Rajgrodzie przyjęty został dokument programowy PZ.

 ▪ Od czerwca do sierpnia - udział przedstawiciela PZ Pana Marka Twardowskiego w pracach nad 
nowymi rozwiązaniami w systemie opieki zdrowotnej. W trakcie prac udało się zmienić zapisy 
ustawy, m.in. poprawiono definicje lekarza POZ, wprowadzając zapis o roli lekarza rodzinnego.

 ▪ Przyjęto do PZ Lubelski Związek Lekarzy rodzinnych-Pracodawców, Pomorski Związek Pra-
codawców Ochrony Zdrowia, Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, Warmiń-
sko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia.

 ▪ Z sukcesem zakończono negocjacje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zmiany przepisów 
o ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 ▪ Do PZ przyjęto Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 ▪ Dzięki pomyślnie zakończonym negocjacjom w MZ i NFZ udało się skutecznie podwyższyć 
stawkę kontraktów na świadczenia POZ oraz ujednolicenie stawki na POZ w kraju.

 ▪ Stanowisko wiceministra zdrowia objął jeden z głównych negocjatorów Federacji Porozu-
mienia Zielonogórskiego, Pan Marek Twardowski.

 ▪ Do Federacji Porozumienia Zielonogórskiego przystąpiło Porozumienie Łódzkie – związek 
pracodawców ochrony zdrowia działający na terenie województwa łódzkiego. Tym samym 
zasięg działalności Federacji objął 15 z 16 województw.

 ▪ W styczniu odbyły się w Poznaniu Targi Medycyny Rodzinnej, pierwsza duża konferencja 
naukowo-szkoleniowa Porozumienia Zielonogórskiego.
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 ▪ Prezesem Federacji Porozumienie Zielonogórskie został Jacek Krajewski.

 ▪ Ruszył cykl edukacyjny Szkoła Cukrzycy.

 ▪ W lutym odbyła się pierwsza Konferencja Programowa Federacji Związków Pracodawców 
Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”. Prace toczyły się w sześciu zespołach te-
matycznych: ds. legislacji, ds. polityki, ds. organizacyjnych, ds. finansowych, ds. edukacji 
i nauki, ds. budowania wizerunku.

 ▪ Prezes Federacji Jacek Krajewski znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób 
w służbie zdrowia – rankingu organizowanego przez czasopismo „Puls Medycyny”.

 ▪  Z sukcesem zakończone zostały negocjacje z NFZ i MZ na temat kontraktowania świadczeń 
POZ na rok 2011.

 ▪ Federacja zarejestrowała Komitet Obrony Szczepień – Obywatelski projekt ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo Farmaceutyczne. 

 ▪  Zainicjowano powstanie Porozumienia Organizacji Lekarskich skupiającego Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy, Federację Związków Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielo-
nogórskie”, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, Polską Federację Pracodawców Ochrony 
Zdrowia. Porozumienie rozpoczęło protest receptowy, który przyczynił się do upowszech-
nienia w społeczeństwie świadomości o szkodliwości sposobu refundacji leków dla lekarzy 
i pacjentów. Efektem jej była, przeprowadzona w szybkim tempie, nowelizacja ustawy w za-
kresie usunięcia niekorzystnych dla lekarzy przepisów.

 ▪ Od 2012 roku przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie uczestniczą w posie-
dzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki.

 ▪ W związku ze zmianami w refundacji na skutek starań Federacji utworzono centralny sys-
tem weryfikowania uprawnień pacjentów do świadczeń (eWUŚ) dzięki czemu większość wi-
zyt nie musi być poprzedzona weryfikowaniem papierowych dokumentów uprawniających 
do świadczeń.

 ▪ Od stycznia wprowadzono finansowanie POZ w oparciu o system eWUŚ. Na skutek działań po-
dejmowanych wspólnie przez organizacje reprezentujące środowisko POZ poprzez pokazanie 
jedności w działaniu i celach udało się przedłużyć okres testowania systemu do końca roku.

 ▪ 26 lutego prezes NFZ powołał przedstawiciela Federacji do zespołu ds. arbitrażowych doty-
czących kontroli refundacji leków. 

 ▪ W dniach 22-24 lutego odbyła się druga Konferencja Programowa Federacji Porozumienie 
Zielonogórskie, w której wzięło udział ponad 70 liderów związków regionalnych. 

 ▪ 4 czerwca w Warszawie w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spo-
tkanie grupy roboczej „Akademia Zdrowia 2030”, którego celem było omówienie koncepcji 
zmian w systemie ochrony zdrowia.

 ▪ W dniach 14-15 czerwca w Warszawie odbyła się trzecia Konferencja Programowa Federa-
cji Porozumienie Zielonogórskie.
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2016 

 ▪ Federacja podjęła kroki w sprawie zmiany legislacji w zakresie ustawy refundacyjnej. Przez 
okres 7 miesięcy członkowie związków Federacji zebrali ponad 150 tysięcy podpisów. 26 wrze-
śnia wpłynęło postanowienia Marszałka Sejmu RP o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 ▪ Federacja opracowała i wdrożyła nową strategię komunikacji.

 ▪ Zarząd PZ podjął uchwałę o przystąpieniu do Konfederacji Pracodawców RP. W ramach 
Konfederacji Pracodawców RP Federacja Porozumienie Zielonogórskie weszła w skład ze-
społu pod nazwą Zdrowe Zdrowie. Obok Federacji w jej skład wchodzą także Stowarzysze-
nie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali oraz Grupa Luxmed.

 ▪ W dniach 21-23 lutego w Krakowie, odbyła się Konferencja Programowa PZ.

 ▪ 13 marca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia oraz czytanie obywatelskiego projektu 
nowelizacji ustawy refundacyjnej. Projekt wyszedł z inicjatywy Federacji.

 ▪ 26 kwietnia w Warszawie odbyła się Konferencja Rocznicowa Federacji PZ.

 ▪ 5 czerwca, podczas uroczystego wieczoru wieńczącego pierwszy dzień Szczytu Zdrowia Ja-
cek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego został wyróżniony Prymariuszem.

 ▪ W związku ze zmianą stanu prawnego w zakresie warunków wykonywania świadczeń 
z zakresu POZ oraz zagrożeniem bezpieczeństwa podmiotów leczniczych wykonujących te 
świadczenia, a także brakiem działań decydentów w celu wzmocnienia roli lekarza rodzin-
nego w systemie ochrony zdrowia, postanowiono o utworzeniu zespołu koordynującego. 
Negocjacje z MZ zakończyły się wynegocjowaniem nowego tekstu zarządzenia prezesa NFZ 
oraz porozumieniem będącym kompromisem pomiędzy stronami.

 ▪  10 grudnia odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W spotkaniu 
uczestniczył prezes Jacek Krajewski oraz ekspert Tomasz Zieliński.

 ▪ Zostaliśmy współzałożycielami Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

 ▪ 8 stycznia zarząd PZ wystąpił do Ministra Zdrowia z pismem wnioskującym o pilną noweli-
zację przepisów normujących kwestie sprawozdawczości. 

 ▪  Minister zdrowia zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 powołał zespół do opracowania zało-
żeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Pracowali w nim eksperci Federacji.

 ▪ W dniach 26-28 lutego w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa Federacji PZ. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 lekarzy pracodawców z całej Polski.

 ▪  W lutym zarząd Federacji powołał zespół ds. opieki koordynowanej, który miał stanowić 
ciało doradcze i być platformą wymiany informacji i wiedzy na temat tego narzędzia.
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 ▪ Pan Marek Twardowski znalazł się w składzie delegacji strony pracodawców w Radzie Dialogu 
Społecznego, gdzie rozstrzygają się najważniejsze spawy państwa dotyczące spraw pracowników 
i pracodawców. W okresie od lutego do października brał udział w obradach tego ciała 9-krotnie.

 ▪ 8 marca w Warszawie odbyło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju. Posiedzenie sekcji 
ochrony zdrowia działającej przy Prezydencie RP Narodowej Rady Rozwoju w dużej części 
poświęcone było problemom podstawowej opieki zdrowotnej. W tym gronie prezes Jacek 
Krajewski przedstawił uczestnikom prezentację na temat strategii Federacji w zakresie POZ.

 ▪  W kwietniu rozpoczęły się dalsze negocjacje dotyczące warunków funkcjonowania POZ po 
30 czerwca 2016. Wszystkie z sukcesem poczynione ustalenia usankcjonowało zarządzenie 
nr 50/2016/dsoz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016.

 ▪ Powołanie Pana Tomasza Zielińskiego przez Ministra Zdrowia do Zespołu do spraw rozwoju 
e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

 ▪ Powstanie zespołu ds. funduszy europejskich.

 ▪ Zespół negocjacyjny Federacji kilkakrotnie spotykał się z prezesem NFZ. Dynamika tych spo-
tkań uzależniona była od zbliżającego się końca okresu kontraktowania. Zespół prowadził 
stały monitoring realizacji planu finansowego płatnika, co stanowiło podstawę do wywierania 
nacisku negocjacyjnego na zarząd Funduszu. Ostatecznie z zaplanowanych na POZ środków 
w minionym roku płatnik zrealizował całość bez, jak obliczyli eksperci PZ, 8,5 mln zł.

 ▪  Federacja i jej przedstawiciele byli aktywnymi uczestnikami Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy Zdrój, gdzie poruszana była problematyka szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Ak-
tywny udział PZ to nie tylko spotkania, ale również lobbowanie na rzecz Federacji w trakcie 
organizowanych tam formalnych i nieformalnych spotkań.

 ▪ Powołano Eksperta Federacji Pana Tomasza Zielińskiego do Rady ds Interoperacyjności.

 ▪  W kwietniu Federacja postanowiła wesprzeć, na prośbę OZZL, inicjatywę ustawodawczą, 
która ma uporządkować siatkę wynagrodzeń w ochronie zdrowia. PZM (9 Związków Poro-
zumienia Organizacji Medycznych) stworzyło alternatywny wobec ministerialnego projekt 
ustawy z oceną jego skutków dla sektora prywatnego. W dniu posiedzenia zarządu PZ ko-
mitet inicjatywy ustawodawczej posiadał 44 tysiące podpisów, a do końca okresu przezna-
czonego na ich uzbieranie pozostawało około 6 tygodni. Ostatecznie Komitet przy wsparciu 
PZ uzbierał 230 tysięcy podpisów obywateli, w tym sama Federacja prawie 100 000. 

 ▪ W sierpniu 2018 odbyło się w Zielonej Górze spotkanie rocznicowe Federacji, w którym 
wzięli udział wszyscy prezesi związków regionalnych.

 ▪ Federacja wsparła projekt inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”.

 ▪ Eksperci Federacji Panowie Marek Twardowski i Andrzej Zapaśnik oraz Pani Iwona Wójcik 
zostali zaproszeni jako eksperci do rządowego programu Dostępność Plus dla Zdrowia.

 ▪ Eksperci Federacji Panowie Andrzej Zapaśnik i Daniel Kowalczyk zostali zaproszeni do prac 
w zespole ds. kontraktowania AOS powołanego przy Radzie NFZ.
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2018 
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Kodeks RODO    
dla placówek medycznych
Pierwszy w Polsce Kodeks postępowania RODO w ochronie zdrowia!

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wraz z firmą JAMANO opracowały 
Kodeks Postępowania RODO dla placówek medycznych zrzeszonych w Federacji.

Pozytywne opinie na temat Kodeksu wydały Fundacja Panoptykon, Fundacja 
Urszuli Jaworskiej, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Po co nam Kodeks?

Kodeks powstał, by doprecyzować zawiłe przepisy RODO. Został napisany 
jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się praktycznymi przykładami 
wyjaśniającymi i ułatwiającymi rozumienie poszczególnych przepisów RODO.

Korzyści z przystąpienia do Kodeksu:

 ▪ odpowiedź na potrzeby placówek Federacji
Kodeks uwzględnia specyfikę funkcjonowania placówek medycznych i jest dopasowany 
do oczekiwań i praktyki branży medycznej. 

 ▪ ochrona finansowa
Stosowanie Kodeksu podniesie poziom ochrony danych w placówkach i zabezpieczy je 
przed konsekwencjami finansowymi.

 ▪ budowanie pozytywnego wizerunku
Kodeks będzie opublikowany na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 
informacja o przystąpieniu placówki pozytywnie wpłynie na jej postrzeganie przez 
pacjentów.

 ▪ praktyczne porady jak chronić dane osobowe
W Kodeksie placówki medyczne znajdą realną pomoc we właściwej interpretacji i wdro-
żeniu skomplikowanych przepisów RODO.

Jak przystąpić do Kodeksu?

Zapisy do Kodeksu RODO dla placówek medycznych będą dostępne na stronie 
www.kodeksFPZ.jamano.pl

Każda placówka, która przystąpi do Kodeksu otrzyma zaświadczenie potwierdza-
jące stosowanie zasad ochrony danych zatwierdzonych przez UODO.

Więcej informacji na stronie www.kodeksFPZ.jamano.pl


