
 
  

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju   
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

  
zapraszają na Sympozjum naukowe  

  
Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia  

  
Patronat honorowy:  

JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marcin 
Gruchała JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. 
nadzw. Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski  
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jacyna  
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk  

  
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO i NAUKOWEGO dr 

hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw.  
Czas i miejsce obrad   
Obrady plenarne odbywać się będą 25 stycznia 2019 r.  
Aula C 9, Wydział Zarządzania UG, ul. Piaskowa 9, 81‐864 Sopot  
POBYT I OBRADY SĄ BEZPŁATNE.    

Adres do korespondencji  
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydział 
Zarządzania, Uniwersytet Gdański  
ul. Armii Krajowej 101, 81‐824 Sopot, tel. 58 523 14 17  

Zarys tematyczny Sympozjum  
Sympozjum Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia jest wydarzeniem pomyślanym jako platforma 
wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno‐gospodarczych i praktyków 
zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady będą miały charakter dyskusji moderowanej, po wprowadzeniu teoretycznym do omawianego 
problemu. Pragniemy, aby w dyskusji nawiązać do istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.  
Cel Sympozjum  
‐ upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki 
zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce,  
‐ podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów 
wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.  
Rezultat Sympozjum  
‐ wypracowanie kierunkowych wniosków w obszarze prawnym, instytucjonalnym i organizacyjnym dotyczących możliwości powołania 
interdyscyplinarnego zespołu ds. propozycji rozwiązań systemowych opartych na eliminacji luk i dublujących się kompetencji, a przede 
wszystkim próbie implementacji rozwiązań systemowych z innych obszarów wspierających strategię i politykę w obszarze opieki zdrowotnej. 
Integracja trzech obszarów: medycznego, prawnego i zarządczego pozwoli na promowanie i zastosowanie procesowego spojrzenia na 
konfigurowanie rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej dla całego kraju, co powinno się przełożyć na wypracowanie coraz skuteczniejszych 
metod leczenia przy optymalizacji zasobów. Zamierzeniem organizatorów jest wydanie recenzowanej monografii spośród pozytywnie 
zrecenzowanych referatów w systemie duble blind review (20–25 tys. znaków typograficznych).  
Poruszane zagadnienia  
‐ analiza otoczenia m.in. demograficznego, epidemiologicznego i instytucjonalnego na potrzeby stworzenia krajowej strategii w opiece 
zdrowotnej, uwzględniającej problem starzejącego się społeczeństwa oraz zastosowań technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia, 
w tym opieki koordynowanej,  
‐ współmierność strumieni pieniężnych oraz usług możliwych do sfinansowania w świetle efektywności zarządzania środkami przez NFZ,  
‐ zarządzanie jednostkami/organizacją/zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia,  
‐ umiejętność właściwego identyfikowania i analizowania problemów w opiece zdrowotnej oraz doboru narzędzi do ich rozwiązania, m.in. 
za pomocą wspólnej platformy informacyjnej służącej przekazywaniu i wymianie informacji dotyczącej funkcjonowania interesariuszy opieki 
zdrowotnej,  
‐  poszukiwania płaszczyzny współpracy między nauką i praktyką w ochronie zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa,  
‐ rozważania na temat zastosowania modelowych, prawnych rozwiązań funkcjonowania organów zarządzających i nadzorujących 
funkcjonujących w ramach spółek do zarządzania SPZOZ na wybranych przykładach.  

        



  
Ramowy harmonogram Sympozjum  

godz. 9:45–10:00 – kawa powitalna  
10:0–10:15  Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała  

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzw.  
Otwarcie konferencji i przywitanie gości  

10:15–11:00  PANEL I System ochrony zdrowia w Polsce – stan aktualny  

Prowadzący  
1. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw. – Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Organizacjami       
Publicznymi, UG  
2. dr Sebastian Susmarski – dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz, UG  

10:15–10:30  Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med.  Łukasz Szumowski – Strategia opieki zdrowotnej w Polsce – stan obecny  
oraz zakładane kierunki rozwoju   

10:30–10:45  Prezes NFZ Andrzej Jacyna – Aktualny stan opieki zdrowotnej w Polsce w ujęciu epidemiologii i finansowania usług  
Dyrektor POW NFZ Elżbieta Rucińska‐Kulesz – Zapewnienie finansowania opieki zdrowotnej   

10:45–11:15  DYSKUSJA  

11:15–11:30   Przerwa kawowa  

11:30–13:00   PANEL II System ochrony zdrowia w Polsce – aspekt instytucjonalny  

Prowadzący:  
1. prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Katedra Ekonomii Stosowanej Szkoła Główna Handlowa  
2. prof. dr hab. Iga Rudawska, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  Uniwersytet 

Szczeciński  

11:30–11:45   dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw. – Interakcje systemowe zależności instytucjonalnej w opiece zdrowotnej  
w Polsce  

11:45–12:00  dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. UG – Problem upadłości w opiece zdrowotnej w Polsce  

12:00–12:15  dr Piotr Popowski – Czy jesteśmy gotowi do wdrażania zintegrowanej opieki?  

12:15–13:00  DYSKUSJA  

13:00–13:30   Lunch  

13:30–15:00  PANEL III System ochrony zdrowia w Polsce – aspekt zarządczy  

Prowadzący  
1. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz‐Wronka, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach  
2. dr hab. Iwona Kowalska‐Bobko, Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego,  

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński   

13:30–13:45  dr hab. Iwona Kowalska‐Bobko, UJ – Procesy centralizacyjne i decentralizacyjne w systemach zdrowotnych.   
Wnioski dla Polski  

14:00–14:15  dr Sebastian Susmarski, UG – Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce  

14:15–14:30   prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, dr Agata Sielska,  SGH – Finansowanie szpitali powiatowych 

14:30–15:00  DYSKUSJA  

15:00–15:15   Przerwa kawowa  

15:15–17:00   PANEL IV System ochrony zdrowia w Polsce – aspekt innowacyjny  

Prowadzący:  
1.  dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzw. – Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, UG 2. 
 dr Sebastian Susmarski – dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz, UG  

15:15–17:00   Dyskusja praktyków funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia   

16:45   Wnioski i zamknięcie obrad  

  


