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Streszczenie
Zmiany w ustawodawstwie polskim po 1989 r. wpro
wadziły reorganizacje systemu opieki zdrowotnej oraz 
zmiany struktury jednostek służby zdrowia w Zielonej 
Górze wpisując je w ubezpieczeniowy model systemu 
ochrony zdrowia. Pierwszą widoczną zmiana stano
wił podział zjednoczonego w 1975 r. zjednoczonego 
pod auspicjami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
lecznictwa zamkniętego i otwartego na dwa równo
ważne podmioty: Szpital Wojewódzki i Zespół Opieki 
Zdrowotnej, który po uzyskaniu samodzielności został 
przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opie
ki Zdrowotnej. Kolejne zmiany organizacyjne w funk
cjonowaniu systemu opieki zdrowotnej umożliwiły 
na tworzenie obok istniejący placówek publicznych 
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej, placówek 
niepublicznych finansowanych ze środków własnych, 
samorządowych, wyznaniowych - niepublicznych za
kładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych lub 
indywidualnych specjalistycznych praktyk przedstawi
cieli zawodów medycznych.

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej od
bywało się w głównej mierze ze środków publicznych 
redystrybuowanych przez Lubuską Regionalną Kasę 
Chorych w Zielonej Górze. Nadzór merytoryczno-in- 
formatyczny nad realizacją świadczeń zdrowotnych 
sprawował Rejestr Usług Medycznych.

Summary
Changes in the Polish legislation after 1989 introduced 
reorganization of the health care system and changes 
in the structure of health care units in Zielona Góra, 
entering them into the insurance model of the health 
care system. The first visible change was the division of 
the united under the auspices of the Provincial Hospital 
of Composite Hospitals closed and open to two equ
ivalent entities: the Provincial Hospital and the Health 
Care Unit, which became autonomous in the Indepen
dent Public Health Unit after becoming independent. 
Further organizational changes in the functioning of 
the healthcare system have enabled the creation of pu
blic health care facilities, publicly-funded private, self
-government and non-public institutions, non-public 
health care institutions and individual or individual 
specialist practitioners of medical professions alongsi
de existing public facilities.

Financing of health care services was mainly pro
vided by public funds redistributed by the Lubuskie 
Regional Sickness Fund (LRKCh) in Zielona Góra. 
Substantial and informational supervision over the re
alization of health services was performed by the Regi
stry of Medical Services. LRKCh's contracting for medi
cal services with both large providers (hospital, zoz) as 
well as small (individual and group medical practices, 
non-public health care facilities - NZOZ) has allowed
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Zawieranie przez LRKCh kontraktów na wykony
wanie świadczeń medycznych zarówno z dużymi świad
czeniodawcami (szpital, zoz) jak również z małymi 
(indywidualnymi i grupowymi praktykami zawodów 
medycznych, niepublicznymi zakładami opieki zdro
wotnej) pozwoliło na usamodzielnienie się jednostek 
ochrony zdrowia, wpłynęło na poprawę infrastruktury 
placówek medycznych co w konsekwencji doprowadzi
ło do podniesienia poziomu świadczeń zdrowotnych.

Dotychczasowe wieloletnie zaniedbania w finanso
waniu systemu ochrony zdrowia, skutkujące ogrom
nymi zaniedbaniami w infrastrukturze jednostek 
służby zdrowia oraz wprowadzenie zasad samorząd
ności, samofinansowania, gospodarności i celowości 
działań wpłynęło na likwidację SPZOZ przez miasto 
odpowiedzialne za zabezpieczenie opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców. Funkcje SPZOZ przejęły NZOZy 
i indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe dofi
nansowywane ze środków publicznych. Mankamentem 
tworzonego systemu było jego zamknięcie na nowych 
świadczeniodawców, niedostateczne finansowanie oraz 
monopolistyczna pozycja publicznego płatnika.

Słowa kluczowe:
historia medycyny, historia opieki zdrowotnej 

w Zielonej Górze, stomatologia 

for the independence of health care units, has contribu
ted to the improvement of medical facilities infrastruc
ture. The consequence has led to an increase in the level 
of health services.

The long-standing negligence in financing the he
alth care system, resulting in serious negligence in the 
infrastructure of health care units, and the introduction 
of the principles of self-management, self-financing, 
economics and appropriateness of the actions have 
contributed to the eradication of SPZOZ by the city re
sponsible for securing health care for the population. 
The NHS functions have taken over NZOZ's and indi
vidual or group practice supported by public funds. The 
drawback of the system being created was its closure to 
new providers, insufficient financing and a monopoly 
position of the public payer.

Key words:
history of medicine, history of health care in Zielo

na Góra, stomatology

Niesprawność systemu komunistycznego, kryzys eko
nomiczny oraz odejście przez rządzących od głębo
kich reform systemowych i politycznych schyłku lat 
70. i 80. doprowadziły do narastającego niezadowole
nia społecznego. Jego skutkiem były zmiany sytuacji 
politycznej oraz rozpoczęcie reformy systemu opieki 
zdrowotnej wpisującej się w globalny program reformy 
państwa. Zielona Góra, będąca miastem w zachodniej 
części Polski, położonym na Środkowym Nadodrzu, 
na Ziemi Lubuskiej wpisywała się w zmiany systemu 
opieki zdrowotnej z budżetowego na ubezpieczenio
wy wprowadzany w Polsce po roku 1995. Na począt
ku lat 90. statyczny dotąd siemaszkowski model opie
ki zdrowotnej ulegał odwilży poprzez pierwsze próby 
dostosowania do zasad gospodarki rynkowej1 oraz 
decentralizację zarządzania i finansowania. Wprowa
dzane zmiany jedynie w pewnym zakresie wpływały na 
częściową możliwość poprawy warunków pracy i płacy 
pracowników ochrony zdrowia1 2 * *.

1 C. Włodarczyk, Reforma opieki zdrowotnej jako proces 
polityczny. Kilka uwag o wybranych wątkach, Problemy poli
tyki społecznej, 2002, nr 4, s.34.

2 B. Forgt, Poznański Ośrodek Rehabilitacyjny w kontekście 
zmian zachodzących w ochronie zdrowia w latach 1952-2005,

rozprawa doktorska, maszynopis, Poznań 2012, s. 72 et pas
sim.

3 Ustawa z dnia 23 stycznia 2993 r., o powszechnym ubez
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, nr 
45, poz. 391, s.1-87.

4 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r., o powszechnym ubez
pieczeniu zdrowotnym, Dz. U.1997, nr 28, poz. 152 i 153, 
s.1107-1132.

5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 2 maja 1989 r., zmieniające rozporządzenie w prawie 

Cezura czasowa ograniczona jest z dołu rokiem 
1989, stanowiącym początek reformy państwa i syste
mu opieki zdrowotnej po okresie komunizmu. Z góry 
ogranicza ją rok 2003, który stanowi wprowadzenie 
Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia3, która zmieniła ustawę z 1997 r. 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym4.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opie
rało się funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej 
w Polsce od roku 1989, było rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmie
niające rozporządzenie w sprawie organizacji i zadań 
zakładów opieki zdrowotnej5. W Zielonej Górze do 
jednostek organizacyjnych służby zdrowia należa
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ły: przychodnie rejonowe, przychodnie przemysłowe 
przyzakładowe i międzyzakładowe, przychodnia dla 
studentów, przychodnie specjalistyczne, szpitale obwo
dowe, obwodowe stacje pogotowia ratunkowego, żłobki 
i domy małego dziecka. Były one finansowane na mocy 
ustawy o samorządzie terytorialnym przez gminę6, bę
dącą podstawową jednostką samorządu terytorialnego. 
Gminy przejęły odpowiedzialność za jednostki służby 
zdrowia. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia le
żało w mocy wojewody, który organizował działania 
w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa7. 
Do wojewody należało tworzenie, przekształcanie i li
kwidowanie instytucji zdrowotnych8. W gestii wojewo
dy znajdowały się również środki finansowe na remon
ty i modernizacje placówek ochrony zdrowia.

organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 1989, 
nr 28, poz. 152.

6 Ustawa z dnia 2 maja 1990 r., o podziale zadań i kompe
tencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy or
gany gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198.

7 S.Golinowska, Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, 
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE, 
Warszawa 2002, s.440-445.

8 B. Forgt, Poznański Ośrodek... op. cit., s. 72 et passim.
9 J. Kotuła, Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zie

lonej Górze w latach 1945-1989, rozprawa doktorska, Łódź 
2016, s. 5-23.

10 Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta w Zielonej Górze 
(dalej AZUMZG), sygn. 013, Lp. 17, Dokumenty założyciel
skie, likwidacja, Załącznik do protokołu zdawczo odbiorcze- 
go,bez paginacji. W dokumencie odnaleziono nazwę przy
chodni jako rejonowo-specjalistyczna przychodnia nr 1 przy 
ul. Chopina 21.

11 AZUMZG, sygn. 013, Lp. 1, Dokumenty założycielskie, 
Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne
go, bez paginacji, wskazuje lokalizację przychodni rejonowej 
nr 2 przy ul. Zamenhofa nr 27.

12 T. Dzwonkowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, Szpital 
Wojewódzki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
(1945-2015), Zielona Góra 2015, s. 77-78.

13 Ibidem. Por. J. Kotuła, Rozwój lecznictwa stomatologicz
nego, op. cit., s. 45.

14 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki
zdrowotnej, Dz. U. 1991, nr 91, poz. 408.

1 listopada 1975 r. na podstawie zarządzenia wo
jewody zielonogórskiego nr 74/75 doszło do połącze
nia otwartej i zamkniętej opieki zdrowotnej w mieście. 
Skutkiem tej decyzji dział Podstawowej Opieki Zdro
wotnej (dalejPOZ) w mieście został włączony w struk
turę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (dalej 
WSZ). Włączenie POZ do WSZ wpłynęło na organiza
cję trójpoziomowego schematu referencyjności placó
wek służby zdrowia. Do poziomu pierwszego zaliczo
no przychodnie rejonowe i gabinety higieny szkolnej. 
Należały do niego również przychodnie pracownicze 
w poszczególnych zakładach pracy i zakładach prze
mysłowych. Drugi poziom referencyjności stanowiły 
przychodnie specjalistyczne stanowiące specjalistyczne 
poradnie konsultacyjne w WSZ. Trzeci poziom referen- 
cyjności zarezerwowany był dla przychodni wojewódz- 
kich9. Poziom organizacyjny POZ w Zielonej Górze 
stanowiły w tym czasie:
1. przychodnia rejonowa nr 1, ul. Chopina 2110 11,

2. przychodnia rejonowa nr 2, ul. Zamenhofa 211,
3. przychodnia rejonowa nr 3, ul. A. Krzywoń 2,
4. przychodnia rejonowa nr 5, ul. Wyszyńskiego 99,
5. przychodnia rejonowa nr 6, ul. Osiedle Pomorskie 8,
6. przychodnia stomatologiczna Al. Niepodległości 23,
7. przychodnia pracownicza Urzędu Wojewódzkiego,
8. przychodnia pracownicza Wojewódzkiego Urzędu

Telekomunikacji,
9. przychodnia pracownicza Wojewódzkiego Urzędu 

Pocztowego,
10. przychodnia Wojewódzkiego Związku Bojowników 

o Wolność i Demokrację (dalej ZBOWiD),
11. przychodnia Wojewódzkiego Związku Spółdzielni 

Rolniczych,
12. przychodnia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu

nalnej i Mieszkaniowej,
13. przychodnia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 

Handlowo-Usługowego,
14. punkty higieny szkolnej - gabinety lekarskie i sto

matologiczne w szkołach,
15. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego,
16. Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna, pl. Po

wstańców Wielkopolskich 4,
17. Wojewódzka Przychodnia dla Matki i Dziecka Aleja 

Niepodległości 16,
18. Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomato- 

logiczna12 Aleja Niepodległości 1813.

Na mocy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
z 1991 r. lecznictwo otwarte i zamknięte zjednoczone 
pod auspicjami Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Zielonej Górze uległo podziałowi. Wprowadzenie 
ustawy umożliwiało przekształcenia w podstawowej 
opiece zdrowotnej oraz zmiany organizacyjne, funk
cjonalne i finansowe w jednostkach zamkniętej opie
ki zdrowotnej14 *. Zakład opieki zdrowotnej stanowił 
wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków 
majątkowych, utworzony w celu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zapobiegania powstawaniu chorób, sze
rzeniu oświaty zdrowotnej i możliwości kształcenia 
kadr medycznych. Ponadto ZOZ-y mogły być: powo
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ływane w celu prowadzenia badań naukowych, zadań 
dydaktycznych powiązanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych i promocją zdrowia15. Wśród zakładów 
opieki zdrowotnej wymieniało się: szpitale, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuń
cze, sanatoria, prewentoria, zakłady przeznaczone dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodo
bowych świadczeń zdrowotnych, poradnie, przychod
nie, ośrodki zdrowia, pogotowie ratunkowe, pracownie 
diagnostyczne, pracownie protetyki stomatologicznej 
i ortodoncji, zakłady rehabilitacji leczniczej, żłobki 
i inne zakłady16.

17 T. Dzwonkowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, Szpital 
Wojewódzki, op. cit., s. 119.

18 Ibidem, s. 120.

Wojewoda zielonogórski na mocy zarządzenia nr 
37/90, z 30 kwietnia 1990 r. podjął decyzję o podzia
le Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zielonej 
Górze na dwie samodzielne jednostki organizacyjne. 
Pierwszą stanowił Szpital Wojewódzki, a drugą Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górzerealizujący zada
nia otwartej opieki zdrowotnej w mieście.

Właściwy podział został przeprowadzony prak
tycznie dopiero po wejściu w życie ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej w pierwszym półroczu 1991 r. Nada
no wówczas nowy statut Szpitalowi Wojewódzkiemu 
dokonując rozliczeń oraz podziałów infrastruktury 
i kadr pomiędzy obie jednostki. Cały proces zakończył 
się 30 czerwca 1991 r. Zadłużenie dotychczasowego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przejął na sie
bie Szpital Wojewódzki, podczas gdy nowo utworzo
ny Zakład Opieki Zdrowotnej, jako nowa jednostka 
nie mógł przejąć na siebie nawet części zadłużenia po 
WSZ17.W strukturach Szpitala Wojewódzkiego oprócz 
oddziałów pozostały: zakłady diagnostyczne: Zakład 
Radioterapii, Zakład Radiologii i Ultrasonografii, Za
kład Dializ, Zakład Patomorfologii, Zakład Usprawnie
nia Leczniczego, Laboratorium Centralne, Laborato
rium Bakteriologiczne i Pracowania Toksykologii. Do 
lecznicy należały również:
1. Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna przy

Al. Niepodległości,
2. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Publicznego, 

z której wydzielono Wojewódzką Poradnię Odwy
kową (przy ul. Wyspiańskiego w pomieszczeniach 
wynajmowanych od Ogólnopolskiego Porozumie
nia Związków Zawodowych),

3. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, któ
rej działalność została zawieszona w dniu 1 sierpnia 
1991 r.,

4. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna zloka
lizowana w budynku Przychodni Rejonowej nr 5 
przy ul. Wyszyńskiego 99,

5. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna18.
Tworzony system opieki zdrowotnej opierał się na 

wielosektorowym mechanizmie finansowania ZOZ- 
-ów. Powoływane Publiczne Zakłady Opieki Zdrowot
nej (dalej PZOZ) otrzymywały środki finansowe z od
płatnych świadczeń zdrowotnych, darowizn, zapisów, 
spadków oraz dotacji budżetowych. Organem tworzą
cym PZOZ były centralny lub naczelny organ admini
stracji państwowej, wojewoda lub organy gminy. Nie
publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (dalej NZOZ), 
były finansowane przez kościół, związki wyznaniowe, 
pracodawców, zakład ubezpieczeń, stowarzyszenie, 
inną osobę prawną lub fizyczną lub spółkę nie posiada
jącą osobowości prawnej19.

Reforma służby zdrowia miała wpływ na prze
kształcenie, restrukturyzację i usamodzielnienie do
tychczasowych zakładów opieki zdrowotnej funkcjo
nujących w mieście20. Urynkowienie usług medycznych 
wpłynęło na zmiany w zakresie finansowania opieki 
zdrowotnej i rozdzielenia funkcji świadczeniobiorcy 
i płatnika21. Dzięki przeobrażeniom powstałe jednost
ki strukturalne ochrony zdrowia mogły samodzielnie 
dysponować własnym majątkiem, pozyskiwać kredy
ty bankowe, przeznaczając je na poprawę wizerunku, 
infrastruktury przychodni i poradni, zmiany wypo
sażenia, sprzętu i materiałów używanych w lecznic
twie oraz finansowanie szkoleń podnoszących poziom 
wiedzy i umiejętności kadr medycznych. Mankamen
tem zmian była wymuszona zmiana nomenklatury 
w ochronie zdrowia. Z codziennego użytku zniknęły 
dotychczasowe sformułowania: proces leczniczy, lecze
nie, diagnostyka, w końcu lekarz i pacjent. W zamian 
wprowadzono określenia zmieniające skomplikowany 
proces leczniczy w świadczenie medyczne, a relację le
karz - pacjent zamieniono w relację usługową: świad
czeniodawca - świadczeniobiorca.

Na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej z 1995 r. weszła w życie nowatorska kon
cepcja mówiąca o samodzielności zakładów opieki 
zdrowotnej, dzięki czemu środki publiczne mogły zo
stać przekazywane do samodzielnych zakładów opieki 

15 Ibidem.
16 Ibidem.

19 B. Fogt, Poznański Ośrodek Rehabilitacyjny, op. cit., 
s. 87.

20 T. Dzwonkowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, op. cit., s. 
151.

21 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej, Dz. U. 1991, Nr 91, poz. 408.



46 PRACE ORYGINALNE

zdrowotnej22. W ich powstaniu można doszukiwać się 
wielorakich aspektów. Do aspektów pozytywnych nale
żały: poprawa infrastruktury, unowocześnienie sprzętu, 
poszerzenie wiedzy i umiejętności kadry medycznej.

22 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich na
stępuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sposobu kon
troli ich wykorzystania, M.P. 1995, Nr 29, poz. 341.

23 W celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce 
został zaimplementowany model ubezpieczeniowy finanso
wania systemu opieki zdrowotnej. Uwarunkowany on był 
możliwością ochrony ludzi przed nieprzewidywanym zda
rzeniem, w tym również chorobą i wynikającymi z niej kon
sekwencjami utraty bezpieczeństwa materialnego rodziny. 
Cechami charakterystycznymi modelu ubezpieczeniowego, 
zwanego również „bismarckowskim”, od inicjatora takiego 
sposobu finansowania systemu opieki zdrowotnej - kanc
lerza Rzeszy Niemieckiej - Otto von Bismarcka. Cechami 
charakterystycznymi systemu ubezpieczeniowego było fi
nansowanie ubezpieczenia zdrowotnego z obligatoryjnie 
płaconych przez pracownika i pracodawcę składek, istnienie 
tzw. kas chorych, które pełniły rolę funduszy ubezpieczenio
wych oraz prawa pacjenta do wolnego wyboru lekarza. Zob. J. 
Hady, M. Leśniowska, Finansowanie polskiego systemu opieki 
zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, https:// 
rf.gov.pl/files/20725__5260__Joanna_Hady__Malgorzata_Le- 
sniowska___Finansowanie_polskiego_systemu_opieki_zdro- 
wotnej_na_tle_wybranych_krajow_Unii_Europ.pdf, (pobrano 
10.03.2017r.), por. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.), 
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków 2001, s. 33.

24 B. Fogt, op. cit., s. 89. Zasada solidaryzmu społecznego 
wiązała się z ponoszeniem kosztów świadczeń zdrowotnych 
przez osoby ubezpieczone.

25 Ibidem, s. 89.
26 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r., o powszechnym ubez

pieczeniu zdrowotnym, Dz. U. 1997, nr 28., poz. 153, s. 1107
1132.

27 B. Fogt, Poznański Ośrodek, op. cit., s. 91.
28 Z.J. Pierożek, Rejestr Usług Medycznych - strategiczne 

narzędzie analityczne w polskim systemie ochrony zdrowia, 
praca doktorska, Lublin 2002 r., s. 10-11.

29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 27 czerwca 1996 r., w sprawie książeczek usług me
dycznych, Dz. U. 1996, Nr 2., poz. 420.

30 Uchwała Rady Miasta w Zielonej Górze, nr 
XXVI/133/96, z czerwca 1996 r., w sprawie przyjęcia i wyko
nania przez Miasto Zielona Góra, zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, dotyczącej ochrony zdrowia, s. 1.

31 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki 
zdrowotnej, Dz. U. 1991, nr 91, poz. 408.

32 Uchwała Rady Miasta w Zielonej Górze, nr
XXVI/133/96, op. cit., s. 1.

Projekty kolejnych zmian w systemie opieki zdro- 
wotnej23 opierały się na zasadach powszechności, obo
wiązku ubezpieczenia społecznego całego społeczeń
stwa, solidaryzmu społecznego, samofinansowaniu 
funduszu ubezpieczeń zdrowotnych i pokryciu wy
datków przeznaczonych na inwestycje w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej ze środków budżetu pań- 
stwa24. Realizacja świadczeń ubezpieczenia zdrowotne
go odbywałaby się poprzez powołane do finasowania 
opieki zdrowotnej instytucje ubezpieczeniowe: Regio
nalną i Branżową Kasę Powszechnego Ubezpieczenia 
Zdrowotnego25. Zwieńczeniem omówionych projektów 
było uchwalenie przez Sejm w 1997 r. Ustawy o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym26.

Nad monitorowaniem i rozliczaniem kontraktów 
z Regionalną Kasą Chorych czuwały powołane przez 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jako system 
ewidencyjno-informatyczny służący rejestrowaniu 
usług medycznych - Rejestry Usług Medycznych (dalej 
RUM)27. System RUM, określony jako instytucjonalny, 
organizacyjny, techniczny sposób rejestrowania usług 
w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce powstał 
w 1992 r. w Lublinie. Zalecenie jego wdrożenia na te
renie całego kraju wydał Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów w 1995 r.28 W ramach działań legislacyjnych 
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 1 sierpnia 
1996 r. wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadze
nia książeczek usług medycznych, stanowiących pod
stawę wzajemnego rozliczania świadczeń zdrowotnych 
pomiędzy świadczeniodawcami a płatnikiem - Regio
nalną Kasą Chorych29.

31 czerwca 1996 r. Rada Miasta podjęła Uchwa
łę nr XXVI/133/96, w sprawie przyjęcia i wykonania 
przez miasto Zielona Góra, zadań zleconych z zakre
su administracji rządowej, dotyczącej ochrony zdro
wia powołując Zespół Opieki Zdrowotnej (dalej ZOZ) 
w Zielonej Górze30. Funkcjonowanie ZOZ-ów opierało 
się oprócz wskazań ustawy na statucie, który określał: 
nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych 
świadczeń, cele i zadania zakładu, zakres i rodzaje 
udzielanych świadczeń, strukturę organizacyjną i orga
ny zakładu31. Na tej podstawie Zespołowi Opieki Zdro
wotnej nadano statut stanowiący załącznik do uchwały. 
Pierwotnie statut został przyjęty przez Radę Nadzorczą, 
a następnie zatwierdzony przez Radę Miejską32 *.

Statut ZOZ w Zielonej Górze określał zadania za
kładu jako udzielanie świadczeń zdrowotnych służą
cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia oraz stosowaniu innych działań medycznych 
wynikających z procesu leczenia dla ludności zamiesz
kałej na terenie miasta Zielonej Góry, miasta i gminy: 
Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, bez sołectwa Nie- 
tkowice, gmin: Świdnica, Zabór, Zielona Góra. Zespół 
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Opieki Zdrowotnej był publicznym zakładem opieki 
zdrowotnej tworzonym i utrzymywanym przez Mia
sto Zielona Góra i podległym Radzie Miasta Zielona 
Góra33. Celem zakładu było zapewnienie opieki zapo- 
biegawczo-leczniczej dla ludności stale lub czasowo 
zamieszkującej w obszarze działania zakładu34. Podsta
wowymi zadaniami zakładu były:

35 Ibidem, s. 3.

1. Udzielanie świadczeń profilaktycznych i leczni
czych ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej: medycyny ogólnej, 
pediatrii, ginekologii i położnictwa, stomatologii 
z uwzględnieniem środowisk pracy, zamieszkania 
i nauki,

2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych 
ambulatoryjnych w przychodniach (poradniach) 
a w razie obłożnej choroby w miejscu zamieszkania 
lub pobytu chorego,

3. Prowadzenie czynnego poradnictwa,
4. Udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczni

czych specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie 
opieki ambulatoryjnej i w miejscu pobytu chorego,

5. Udzielanie świadczeń stomatologicznej opieki zdro
wotnej,

6. Profilaktyka i promocja zdrowia dla dzieci uczęsz
czających do przedszkoli i szkół, organizacja specja
listycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej,

7. Udzielanie świadczeń podstawowej i specjalistycz
nej opieki zdrowotnej dla studentów,

8. Objęcie opieką medyczną osób uprawiających sport,
9. Prowadzenie badan profilaktycznych pracowników 

i osób podejmujących prace,
10. Orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności 

do pracy,
11. Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych
12. Szerzenie oświaty zdrowotnej, profilaktyki, prowa

dzenie szczepień ochronnych, rutynowych i doraź
nych,

13. Kształcenie medyczne słuchaczy szkół medycznych, 
prowadzenie stażów podyplomowych i specjaliza
cyjnych lekarzy i lekarzy stomatologów.

14. Zakład mógł prowadzić wyodrębnioną organizacyj
nie działalność inną niż działalność lecznicza35.
W skład ZOZ wchodziły następujące jednostki or

ganizacyjne:

33 Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, 
Załącznik do Uchwały XXIX/213/96 Rady Miejskiej w Zie
lonej Górze z dnia 26. października 1996 r., w sprawie za
twierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej 
Górze, s. 1.

34 Ibidem.

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1 przy
ul. Chopina 21,

2. Przychodnia Rejonowa nr 2, przy ul. Zamenhofa 2,
3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 przy

ul. A. Krzywoń 2,
4. Przychodnia Rejonowa nr 4 w Czerwieńsku, przy 

ul. Zielonogórskiej 2,
5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 5, przy 

ul. Wyszyńskiego 99
6. Przychodnia Rejonowa nr 6, przy Osiedlu Pomor

skim 8,
7. Przychodnia Rejonowa nr 7 w Nowogrodzie Bo

brzańskim przy ul. Nadbrzeżnej 1,
8. Przychodnia Akademicka przy ul. Podgórnej 50, 

Przychodnia Stomatologiczna, przy Al. Niepodle
głości 23,

9. Przychodnia Specjalistyczna w Zielonej Górze, przy 
ul. Sowińskiego 23,

10. Przychodnia Sportowo-Lekarska, przy ul. Wazów
58,

11. Gminny Ośrodek Zdrowia w Zaborze, przy ul. Po
lnej 1,

12. Gminny Ośrodek Zdrowia w Świdnicy, przy ul.
Długa 85,

13. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mietkowie,
14. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niwiskach,
15. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starym Kisielinie, przy 

ul. Zatorze 10,
16. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zawadzie, przy ul.

Szkolna 22.
W strukturze ZOZ funkcjonowały ponadto:

17. Dział Służb Pracowniczych,
18. Dział Ekonomiczno-Finansowy,
19. Dział Eksploatacyjno-Techniczny,
20. Sekcja Analiz i Statystyki Medycznej
21. stanowiska pracy: naczelnej pielęgniarki, ds. gospo

darowania lekami, ds. stomatologii, ds. obronności, 
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. przeciwpoża
rowych, rewidenta zakładowego i radcy prawnego. 
Zakładem kierował dyrektor, a rolę nadzorczą spra

wowała powołana przez Radę Miejską - Rada Nadzor
cza.

Zakład otrzymywał dotacje z budżetu miasta i wo
jewództwa zielonogórskiego. Dodatkowe finansowanie 
zakładu pochodziło z realizacji odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych udzielanych na zlecenie:
1. Organu, który utworzył zakład,
2. Osób nieobjętych ubezpieczeniem,
3. Instytucji ubezpieczeniowych,
4. Zakładów pracy, organizacji społecznych,
5. Innych zakładów opieki zdrowotnej,
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6. Osób fizycznych za świadczenia nie przysługujące 
w ramach ubezpieczenia36.

36 Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, 
Załącznik do Uchwały XXIX/213/96 Rady Miejskiej w Zie
lonej Górze z dnia 26 października 1996, w sprawie zatwier
dzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, 
op. cit., s. 1.

37 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych 
Kas Chorych i ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszaru 
działania oraz nadania im statutów, Dz. U. 1998, nr 152, poz. 
989.

38 Z.J. Pierożek, Rejestr Usług Medycznych, op. cit., s. 28.

1 stycznia 1999 r. na podstawie Rozporządzenia Mi
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej powstała Lubuska 
Regionalna Kasa Chorych (dalej LRKCh)37. Wchodziła 
ona w skład 17 regionalnych jednostek strukturalnych 
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Obszarem dzia
łania obejmowała województwo lubuskie, a pod jej 
opieką znajdowało się 980 tysięcy osób. Dla uspraw
nienia działania LRKCh na terenie całego wojewódz
twa został utworzony oddział zamiejscowy w Gorzowie 
Wielkopolskim38. Podstawowym celem LRKCh było 
zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczeń zdro
wotnych na terenie swojego działania. W celu realizacji 
tego zamierzenia racjonalizowała ona wydatkowanie 
środków finansowych powierzonych ze składek prze
kazywanych na ubezpieczenie zdrowotne39.

W celu realizacji zapewnienia kompleksowej opieki 
zdrowotnej nad ubezpieczonymi, LRKCh co roku pod
pisywała umowy na realizację świadczeń zdrowotnych 
z przychodniami, poradniami specjalistycznymi, szpi
talami, klinikami, lekarzami prowadzącymi indywidu
alne praktyki lekarskie i lekarsko-stomatologicznymi, 
pielęgniarkami i położnymi, aptekami, sanatoriami, 
zakładami opiekuńczo-leczniczymi i innymi jednost
kami, które miały kwalifikacje do udzielania świadczeń 
zdrowotnych40. Wypełniając swoje zadania, LRKCh 
podlegała ujednoliconym dla wszystkich 17. Kas Cho
rych przepisom i delegacjom ustawowym, w zakresie 
praw i obowiązków kontraktowania świadczeń me- 
dycznych41. Po raz pierwszy w funkcjonowaniu systemu 
opieki zdrowotnej pojawiła się metoda wyboru realiza
torów usług medycznych na zasadzie przeprowadzenia 
konkursów ofert, negocjacji i podpisywania umów na 
świadczenie usług medycznych pacjentom, ubezpie
czonym w Kasach Chorych. Idea wprowadzenia kon
traktacji świadczeń zdrowotnych z założenia słuszna, 
wiązała się z wprowadzeniem zasad urynkowienia, 

39 Ibidem, s. 28.
40 Ibidem, s. 29.
41 Ibidem.

ekonomizacji i konkurencyjności świadczeniodawców, 
swobodnego wyboru lekarza i sugerowanego przepły
wu środków finansowych do realizatorów świadczeń 
zdrowotnych.

Istniało wiele konfliktów w realizowaniu delega
cji ustawowych odnoszących się do przeprowadzania 
konkursów ofert. Pierwszy wiązał się z brakiem ana
lizy kosztów związanych z realizacją poszczególnych 
procedur medycznych. Dla LRKCh wynikały z tego 
możliwości zakontraktowania świadczeń zdrowotnych 
w poszczególnych dziedzinach z oferentami, którzy dla 
pozyskania pacjentów zgadzali się na realizację świad
czeń zdrowotnych po cenach dumpingowych. Widząc 
takie możliwości LRKCh określała cenę za poszczegól
ne procedury nie w oparciu o liczbę świadczeń, które 
może zakupić dla beneficjentów opieki zdrowotnej przy 
uwzględnieniu realnych kosztów „wytworzenia” danego 
świadczenia, a realizując zasadę: konieczności zakupu 
określonej przez płatnika liczby świadczeń zdrowotnych 
za przeznaczone na ten cel określone nie podlegające 
regulacji kwoty. Prowadzone w ten sposób negocjacje 
kończyły się fiaskiem. Będąc monopolistą LRKCh sku
tecznie eliminowała z rynku podmioty, które realizując 
zasady wolnego rynku, rzetelnie wyceniały koszt wyko
nania poszczególnych procedur medycznych.

Wprowadzany mechanizm rynkowy stworzył od
czuwalne ograniczenia popytowe ze strony płatnika - 
LRKCh42. Obniżając kwoty przeznaczone na realizację 
poszczególnych procedur medycznych ze względu na 
braki środków finansowych LRKCh, twardo negocjo
wała ceny usług medycznych stawiając wymagania 
spełnienia przez oferentów dodatkowych warunków. 
Kwoty przeznaczane na realizację świadczeń zdro
wotnych nie były konfrontowane z zapotrzebowaniem 
lokalnym na świadczenia z danej dziedziny medycy
ny, ani z kosztami świadczeniodawców ponoszonymi 
w procesie realizacji procesu leczniczego. LRKCh stojąc 
w pozycji monopolisty przy sprzyjającej koniunkturze 
związanej z potrzebami podmiotów leczniczych, które 
zamierzały realizować świadczenia zdrowotne w ra
mach ubezpieczenia zdrowotnego twardo dyktowała 
ceny świadczeń zdrowotnych, w nierealnych wysoko
ściach. Część podmiotów, które wycofały się i przeszły 
do prywatnej działalności w zakresie ochrony zdrowia 
spotkały się ze zmniejszeniem popytu ze względu na 
spadek dochodów ludności, a tym samym spadek środ
ków przeznaczonych na świadczenia prywatnej opieki 
zdrowotnej43.

42 S. Golinowska, op. cit., s. 1.
43 Ibidem.
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Cechą charakterystyczną był zamknięty charakter 
systemu opartego na RKCh. Wiązało się to z brakiem 
możliwości przystąpienia do sytemu świadczeń zdro
wotnych finansowanych ze środków publicznych przez 
podmioty medyczne w dowolnym czasie. Konkursy 
ofert ogłaszane były najczęściej co 3 lata, a pierwszeń
stwo w ponownym podpisaniu kontraktu miały pod
mioty dotychczas współpracujące z LRKCh. Możliwość 
współpracy z płatnikiem publicznym w odmiennych 
terminach wynikała jedynie z występowania tzw. 
„białych plam” na mapie potrzeb zdrowotnych, czyli 
w miejscach, w których świadczenia nie zostały zakon
traktowane w klasycznym postępowaniu konkursowym

17 czerwca 1998 r. Rada Miejska w Zielonej Górze 
przekształciła jednostkę budżetową miasta pod nazwą 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowot
nej. Na mocy podjętej uchwały zarejestrowany przez 
wojewodę zielonogórskiego w rejestrze pod numerem 
38/93 Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 
otrzymał osobowość prawną, i możliwość samosta
nowienia. Z usług zakładu mogły korzystać osoby 
zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie miasta 
i gminy Zielona Góra, miasta Czerwieńsk i Nowogród 
Bobrzański, gminy Świdnica i Zabór oraz inne oso
by z zachowaniem przepisów ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym44 lub dokonujące opłaty za 
wykonane świadczenia zdrowotne na podstawie cenni
ka zabiegów, zatwierdzonego przez dyrektora SPZOZ. 
W przywołanej uchwały Rady Miasta, rajcowie prze
kazali nowej jednostce organizacyjnej w nieodpłatne 
użytkowanie następujące nieruchomości:

44 Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ustawa 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy 
wykonawcze, 1999, s. 5-75, Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r., 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U 1997 r., 
nr 28, poz. 153, nr 75, poz. 468, Dz. U. 1998 r., nr 117, poz. 
756, nr 144, poz. 929, nr 162, poz. 1116.

45 Uchwała nr LIV/404/98 Rady Miasta Zielona Góra,
z dnia 17 czerwca 1998 r., w sprawie przekształcenia jed-

1. Przychodnię Rejonowo-Specjalistyczną Nr 1 przy ul.
Chopina 21,

2. Przychodnię Rejonową nr 2 przy ul. Zamenhofa 2,
3. Przychodnię Rejonowo-Specjalistyczną nr 3 przy ul. A. 

Krzywoń 2,
4. Przychodnię Rejonowo-Specjalistyczną nr 5 przy ul. 

Wyszyńskiego 99,
5. Przychodnię Rejonową Nr 6 przy Osiedlu Pomorskim 8,
6. Przychodnię Stomatologiczną przy Alei Niepodległości

23,
7. Przychodnię Specjalistyczną przy ul. Słowińskiego 27,
8. Przychodnie Sportowo-Lekarską przy ul. Wazów 5845 *.

Jednocześnie Rada Miasta zatwierdziła Statut Samo
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ze
społu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. Nowa jed
nostka administracyjna stała się następcą Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zielonej Górze wstępując we wszelkie jego 
prawa i obowiązki bez względu na charakter stosunku 
prawnego, z którego te prawa wynikały46. Dzięki takiej 
interpretacji mógł zostać niezmieniony status osób za
trudnionych dotychczas w ZOZ-ie i nikt z personelu nie 
stracił pracy. Jednocześnie usamodzielnienie jednostki 
wpłynęło na możliwość prowadzenia samodzielnej go
spodarki finansowej ustalonej według planu finansowego 
zatwierdzonego przez dyrektora zakładu w myśl ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej47. W takim rozumieniu 
SPZOZ mógł uzyskiwać przychody z:
1. Odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
2. Środków przekazanych na realizację zadań i progra

mów zdrowotnych,
3. Środków uzyskanych z wydzielonej działalności go

spodarczej,
4. Dobrowolnych darowizn, zapisów i wpłat,
5. Dotacji ze środków budżetu miasta.

Rozchody finansowe przeznaczone były na funkcjo
nowanie zakładu48.

Zakładem kierował dyrektor, który ponosił pełną 
odpowiedzialność za zarządzanie zakładem, za podej
mowanie samodzielnych decyzji dotyczących funkcjo
nowania zakładu. Był on również przełożonym wszyst
kich zatrudnionych w zakładzie pracowników. SPZOZ 
samodzielnie gospodarował przekazanymi w nieod
płatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem 
samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym. 
Funkcjonowanie SPZOZ było oparte na zasadach 
samorządności, samofinansowania, gospodarności 
i celowości działania. W kolejnych okresach wiązało 
się w szczególności z przygotowywaniem kosztorysu 
świadczeń opieki zdrowotnej i na jego podstawie nego
cjowanie i podpisywanie umów z LRKCh.

Wprowadzenie samostanowienia w funkcjonowaniu 
SPZOZ oraz zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych 
z LRKCh ożywiło nadzieje, zatrudnionych na etatach le
karzy i lekarzy stomatologów, na polepszenie sytuacji fi
nansowej wynikającej z poprawy warunków finansowych 
zakładu.W tym celu odbyło się w marcu 1999 r. spotkanie 
lekarzy stomatologów z dyrekcją SPZOZ. Podjęte wspól- 

nostki budżetowej miasta Zielona Góra pod nazwą Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej - Zespół Opieki Zdrowotnej oraz zatwierdzenia 
statutu.

46 Ibidem.
47 Ibidem
48 Ibidem.
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nie decyzje zmieniły zakładowy system wynagradzania 
wprowadzając premię za efekty pracy. Premia miała być 
miernikiem indywidualnego nakładu pracy, wydajności 
i jakości wykonywanych świadczeń stomatologicznych. 
Możliwość uzyskania premii uzyskiwało się po wypra
cowaniu 60 tysięcy punktów, stanowiący równoważność 
1 etatu, zgodnie z „Katalogiem Wartościowania Pracy 
Lekarza Stomatologa” autorstwa dra Wojciecha Grabe, 
zaadaptowanym na potrzeby Kas Chorych. Premia nali
czana była w sytuacji wypracowania przez lekarza stoma
tologa zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
w przeciągu miesiąca liczby powyżej 60 tysięcy punktów. 
Za każde 10 punktów wypracowane powyżej ww. war
tości naliczana była premia w wysokości 0,15 zł brutto. 
Przedstawiony system premiowania miał zastosowanie 
na zasadach proporcjonalności do lekarzy zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy49.

49 Pismo zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej do 
lekarzy stomatologów z dnia 31 marca 1999 r., znak XK - 
13/99, w sprawie nowelizacji Zakładowego Systemu Wyna
gradzania.

50 Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona 
Góra, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2003, s. 63 i nast.

Były to przełomowe negocjacje lekarzy stomatologów 
z dyrekcją SPZOZ, które wprowadziły rewolucyjne zmia
ny w zasadach wynagradzania pracowników. Określenie 
wysokości punktowej etatu przeliczeniowego wpłynęło 
na zmianę zaangażowania. Dotychczas obowiązkiem każ
dego zatrudnionego na etacie lekarza stomatologa, było 
przyjęcie co najmniej 18 pacjentów podczas 7 godzin 35 
minut pracy. Skutkiem powyższego założenia była moż
liwość wykonania niewielu efektywnych zabiegów stoma
tologicznych. Większa część z nich była jedynie zabiegiem 
częściowym, który należało dokończyć na kolejnej wizy
cie. Po zmianie, zaczęło się „opłacać” wykonanie ostatecz
ne zabiegów. Za „efekty” leczenia, LRKCh, przekazywała 
środki finansowe, z których po przekroczeniu w ciągu 
miesiąca wysokości 60 tysięcy punktów, stanowiącego 
etat przeliczeniowy, lekarz stomatolog otrzymywał premię 
za wyniki pracy. Dodatkowe wynagrodzenie można było 
uzyskać za wykonywanie zabiegów ponad standardowych, 
nie ujętych w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych 
lub przy użyciu materiałów ponadstandardowych. Wyso
kość premii wynosiła wówczas 40% opłaty pacjenta.

W 1999 r. w LRKCh koszty zakontraktowanych 
świadczeń lecznictwa szpitalnego wyniosły 54,39%, 
a w 200 r. 49,54% wszystkich poniesionych na świadcze
nia zdrowotne kosztów. Na POZ - LRKCh przeznaczyła 
w 1999 r. 12,09%, a w 2000 r. 13% budżetu. Na specjali
styczną opiekę ambulatoryjną odpowiednio 6,06% i 7%50.

W tabeli 1. Przedstawiono liczbę porad lekarskich zakon
traktowanych w wybranych dziedzinach medycyny udzielo
nych ubezpieczonym miasta Zielona Góra w latach 1999-2002.

Tabela 1. Liczba porad udzielonych ubezpieczonym miasta Zielona
Góra w latach 1999-2002 (X - brakdanych)

Lp.
Rodzaj 
świadczenia 
zdrowotnego

Liczba udzielonych porad

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r.

1.
Podstawowa 
opieka zdro
wotna

165 044 254 436 289 848 X

2.
Wizyta domo
wa POZ

5 226 7 587 6 734 X

3.
Ambulato
ryjna opieka 
specjalistyczna

137 968 250 297 246 103 427 033

4.
Leczenie sto
matologiczne 47 877 76 837 77 819 109 940

5.
Leczenie sto
matologiczne 
specjalistyczne

8 074 8 985 16 615 34 868

6.
Lecznictwo 
stacjonarne 9 871 12 580 15 041 14 530

Źródło 1. Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona
Góra, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2003, s. 63 i nast.

W 1999 r. według danych Lubuskiego Centrum 
Zdrowia Publicznego w zakładach stacjonarnej i am
bulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz indywidualnych 
praktykach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych 
świadczenia zdrowotnej w mieście Zielona Góra w ra
mach umów zawartych z LRKCh realizowane były przez 
372, a w 2002 r. przez 523 osoby personelu medycznego 
z wyższym wykształceniem. Szczegółowe dane przed
stawione zostały w tabeli nr 2.

Tabela 2. Personel medyczny zatrudniony w ZOZ i Indywidualnych 
praktykach lekarskich w Zielonej Górze w latach 1999-2002

Lp. Personel medyczny
Rok

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r.

1. Lekarze 286 364 371 356

2.
Lekarze stomato
lodzy 9 50 48 55

3. Rehabilitanci 14 18 21 16

4. Farmaceuci 11 10 8 11

5. Mgr pielęgniarstwa 8 23 27 30
Źródło 2. Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona 
Góra, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2003, s. 63 i nast.

Wskaźnik liczby personelu medycznegona 10 tysięcy 
mieszkańców Zielonej Góry przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Liczba personelu medycznego na 10 tysięcy mieszkańców 
w Zielonej Górze

Lp. Personel medyczny
Rok

1999 r.
2000
r.

2001 r. 2002 r.

1. Lekarze 24,08 30,59 33,48 29,87

2.
Lekarze stomato
lodzy

0,76 4,2 4,67 4,61

3. Pielęgniarki 55,39 61,02 81,37 60,33

4. Położne 8,08 9,5 11,87 8,98
Źródło 3. Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona 
Góra, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2003, s. 63 i nast.

W dniu 12 lipca 1999 r. uchwałą Rady Miasta Zie
lona Góra została powołana miejska spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością - Miejskie Centrum Obsługi 
Usług Medycznych51. Przekazany przez miasto aportem 
do spółki majątek stanowiły:

51 Uchwała Rady Miasta Zielona Góra, nr XII/154/99, 
z dnia 6 lipca 1999 r., w sprawie powołania Miejskiego Cen
trum Obsługi Usług Medycznych.

52 A. Stawiarska, Centrum Obsługi Usług Medycznych do 
likwidacji, Gazeta Wyborcza, Zielona Góra, nr 256, z dnia 
2.11.2001 r., Aktualności, s. 4.

53 Wpis do KRS, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, nr
0000081496., z dnia 13 lipca 1991 r., dział 3, rubryka 1, po
zycja 1, 2, 3, 4, 5.

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. 
Chopina 21,

2. Przychodnia Rejonowa nr 2 przy ul. Zamenhofa 2,
3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3 przy

ul. Anieli Krzywoń 2,
4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 5 przy 

ul. Wyszyńskiego 99,
5. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska,
6. Przychodnia Stomatologiczna przy al. Niepodległo

ści 23,
• Protezownia,
• Gabinet lakowania zębów,
7. Punkt lekarski na Jędrzychowie,
8. Przychodnia Rejonowa nr 6 przy Osiedlu Pomor

skim 8,
9. Przychodnia Rehabilitacyjna przy ul. Słowackiej,
10. Przychodnia Akademicka przy Politechnice Zielo

nogórskiej przy ul. Podgórnej 50.
Wartość kapitału zakładowego spółki odnotowana 
w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosiła 3 938 ty
sięcy złotych. Spółka miała zarządzać majątkiem przy- 
chodni52. Przedmiotem działania spółki po reorganiza
cji Zespołu Opieki Zdrowotnej było udzielanie pomocy 
w organizowaniu niepublicznych zakładów opieki zdro
wotnej, udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej 
pomieszczeń na podstawie zawartych umów cywilno
-prawnych, udostępnianie zakładom opieki zdrowotnej 

sprzętu medycznego pozostałego po Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej - Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, na podstawie 
zawartych umów cywilno-prawnych, świadczenie na 
rzecz ZOZ-ów usług transportowych, warsztatowych 
i naprawczych, budowlanych, montażowych i remon
towych, oraz prowadzenie działalności handlowej, pro
wadzące w konsekwencji do zbycia majątku SPZOZ i li
kwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej na 
terenie miasta53. Siedziba spółki znajdowała się w bu
dynku przychodni rejonowej nr 1 przy ul. Chopina 2354. 
W związku z licznymi wnioskami podmiotów wyłonio
nych ze struktur byłego SPZOZ i prywatnych gabinetów 
medycznych w sprawie wykupu najmowanych lokali 
Zarząd Miasta Zielona Góra, w dniu 30 października 
2001 r. podjął decyzję o rozwiązaniu spółki. Uzasadnia
jąc decyzję, radni odnieśli się do braku jakichkolwiek 
remontów przeprowadzanych w lokalach najmowanych 
przez podmioty prywatne i systematycznie pogarszają
ce się warunki najmowanych lokali i kamienic.W dniu 
7 listopada 2001 r. zakończono proces likwidacyjny 
spółki55. Majątek spółki został całkowicie sprzedany, 
a uzyskane środki zostały przekazane do skarbu miasta, 
jako jedynego właściciela spółki56. Decyzją prezydenta 
miasta dokumentacja MCOUM zastała przeniesiona 
do archiwum miejskiego57.

Poza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Zielonej Górze funkcjonowały również 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Indywidu
alne i Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie 
i Lekarsko-Stomatologiczne. W tabeli 4. przedstawio
no liczbę zakładów opieki zdrowotnej udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej na terenie miasta w latach 
1999-2002.

54 Ibidem.
55 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dział 6., rubry

ka 2 pkt 2., z dnia 7.11.2001.
56 Uchwała rady Miasta Zielona Góra, nr XLVII/561/01, 

z dnia 30.10.2001, w sprawie rozwiązania MCOUM.
57 Archiwum miasta Zielna Góra (dalej AMZG), Zarzą

dzenie Prezydenta Miasta Zielona Góra, z dnia 2 lipca 2003 r., 
w sprawie przeniesienia dokumentacji i ksiąg MCOUM do 
archiwum Miasta Zielona Góra.
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Tabela 4. Liczba zakładów opieki zdrowotnej udzielających 
świadczeń opieki zdrowotnej na terenie miasta Zielona Góra 
w latach 1999-2002.

Lp. Wyszczególnienie
Rok

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r.

1. Publiczne szpitale 1 1 1 1

2.
Niepubliczne
szpitale - 1 1 1

3.

Publiczne ZOZ-y 
Ambulatoryjnej 
opieki specjali
stycznej

5 5 6 6

4.

Niepubliczne
ZOZ-y
Ambulatoryjnej 
opieki specjali
stycznej

69 74 77 76

Źródło 4. Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Zielona
Góra, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2003, s. 67 i nast.

Próbami przeciwdziałania praktykom monopoli
stycznym Kas Chorych, były negocjacje samorządu 
lekarskiego z przedstawicielami Kas Chorych. Pod 
auspicjami izb lekarskich stworzono między innymi 
system wyceny i wartościowania pracy lekarza stoma
tologa. Był to system opracowany przez dra Grabego, 
w którym wycenę poszczególnych procedur stomato
logicznych podano w wartościach punktowych ujed
nolicając nakład pracy i środków finansowych prze
znaczanych na realizację poszczególnych świadczeń 
stomatologicznych. Ujednolicona w ten sposób punk
towa wartość procedur stomatologicznych dla real
nej wyceny wartości świadczenia stomatologicznego 
wymagała jedynie wprowadzenia realnego mnożnika 
finansowego. Wprowadzone w systemie Grabego wy
sokie standardy, którym powinny odpowiadać świad
czenia stomatologiczne zostały przyjęte przez kasy 
Chorych, które wymagały od lekarzy stomatologów 
kompleksowego dostosowywania się do ich standar
dów. Jednakże nie pociągnęły za sobą zmiany rzetelnej 
wyceny świadczeń stomatologicznych poprzez narzu
cone nierealne do rzeczywistości wartości mnożnika. 
Powstały w ten sposób system Kas Chorych wymuszał 
na lekarzach dostosowanie się wysokich standardów 
świadczenia procedur opieki zdrowotnej wobec braku 
realnych środków pozyskiwanych na ich realizację ze 
strony płatnika. Brak solidarności zawodowej w środo
wisku lekarzy stomatologów, którzy dostosowywali się 
do stawek narzucanych przez Kasy Chorych, wpływały 
na systematyczne obniżanie nakładów przeznaczanych 
na opiekę stomatologiczną i nieopłacalność funkcjo

nowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej. 
Wprowadzenie systemu ubezpieczeniowego oparte
go na Regionalnych Kasach Chorych było związane 
z ogromnymi oczekiwaniami wszystkich uczestników 
systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci jako świadczenio- 
biorcy oczekiwali swobodnego dostępu do wszystkich 
świadczeń zdrowotnych zgodnie z najnowszymi osią
gnięciami nauk medycznych. Gwarantem realizacji ich 
potrzeb stali się lekarze rodzinni. Otrzymując stawkę 
kapitacyjną za zapisanego pacjenta mieli oni prowa
dzić leczenie pacjenta wraz z finansowaniem zleconych 
przez siebie badań dodatkowych, które uznali za sto
sowne. Wprowadzanie reformy wiązało się z zapewnie
niami, iż pacjentowi w nowym systemie będzie należało 
się wszystko bez ograniczeń. Natomiast kontrakty pod
pisywane z podmiotami leczniczymi, składały na barki 
lekarzy obowiązek informowania o zgoła odmiennej 
rzeczywistości.

Krytyczna analiza przekształceń w ochronie zdro
wia wykazała rozwijające się tendencje dehumanizacji 
w medycynie. Środki masowego przekazu publiko
wały informacje organizatorów systemu opieki zdro
wotnej o możliwościach swobodnego wyboru lekarza, 
placówki leczniczej, metody diagnostyczno-leczniczej 
w ramach pełnego zaspokojenia wszystkich potrzeb 
zdrowotnych pacjenta. Na pracowników ochrony 
zdrowia składano zaś obowiązek reglamentacji świad
czeń zdrowotnych w związku z ustawicznym niedofi- 
nansowaniem systemu ochrony zdrowia. Narzucane 
przez LRKCh limity punktów oraz brak finansowania 
realizacji przewyższającej zakontraktowaną liczbę pro
cedur medycznych skutkowały odmową przyjęć w sto
sunku do zgłaszających się pacjentów. Zaczął się pro
ces zacierania zasad etyki lekarskiej wymuszony przez 
ograniczenia narzucane przez organizatorów systemu 
ochrony zdrowia. W tragicznej sytuacji zostali posta
wieni lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, któ
rzy musieli wybierać pomiędzy wartościami - wyboru 
możliwych metod diagnostyczno-leczniczych w szyb
ko rozwijających się naukach medycznych, które mogli 
zastosować u pacjenta, a koniecznością opłacenia ich 
z własnych środków nierefundowanych przez publicz
nego płatnika. Niskie środki przeznaczane na ochronę 
zdrowia wpływały na zaburzone postrzeganie pacjenta 
- chorego człowieka wymagającego pomocy, jako jed
nostki rozrachunkowej przedstawianej do LRKCh.

Aspekty dehumanizacji dotyczyły również relacji 
pomiędzy lekarzami oraz między poszczególnymi pra
cownikami ochrony zdrowia. Brak poszanowania wła
snej godności związanej z chęcią pozyskania kontraktu 
z publicznym płatnikiem, wpływał na stosowanie cen 
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dumpingowych przez uczestników konkursów organi
zowanych przez LRKCh.

W 2002 r. Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby 
Lekarskiej wystąpiła do dyrekcji LRKCh, z wnioskiem 
o spotkanie z członkami samorządu lekarzy i lekarzy 
stomatologów. Podczas spotkania, które odbyło się we 
wrześniu przedstawiono wicedyrektorom LRKCh do 
spraw medycznych i do spraw finansowych postulaty 
środowiska przed kontraktacją świadczeń stomato
logicznych przez LRKCh na rok 2003 i lata następne. 
Wśród postulatów odnotowano: możliwość reprezen
tacji poszczególnych oferentów przez przedstawiciela 
samorządu zawodowego, konieczność otwarcia syste
mu dla wszystkich lekarzy stomatologów, którzy zamie
rzają prowadzić leczenie pacjentów ubezpieczonych 
w LRKCh, rzetelną wycenę procedur stomatologicz
nych w oparciu o katalog wartościowania pracy leka
rza stomatologa autorstwa dra Grabego z mnożnikiem 
0,15 zł za każdy punkt przeliczeniowy. Wartość punktu 
przeliczeniowego została podana po przeprowadzeniu 
rzetelnej analizy kosztów związanych z wykonaniem 
poszczególnych procedur stomatologicznych. Brak 
zgody na taką wycenę dyrektorzy LRKCh wywodzili 
z braku dostatecznej ilości środków finansowych na za
spokojenie potrzeb społecznych w zakresie lecznictwa 
stomatologicznego.

Przy nieugiętym stanowisku dyrekcji zebrani na 
posiedzeniu lekarze stomatolodzy podjęli decyzję 
o solidarnym złożeniu ofert, w których proponowana 
cena punktu przeliczeniowego wynosiłaby 0,15 zł. Tak 
też przygotowano wstępne oferty. Niestety tuż przed 
otwarciem ofert, na skutek przemyślanej polityki infor
macyjnej LRKCh, określającej cenę punktu przelicze
niowego na poziomie 0,06 zł. Część z lekarzy złama
ła zasady solidarności zawodowej, korygując wartość 
punktu stomatologicznego na 0,06 zł Brak poszano
wania wspólnego stanowiska skutkowała możliwością 
stosowania praktyk monopolistycznych przez LRKCh 
i narzucanie wartości kontraktu na poziomie niepo- 
krywającym kosztów realizacji poszczególnych zabie
gów. Prognozowana przez podpisujących kontrakty 
po cenach dumpingowych wyrównanie strat poprzez 
częściową odpłatność pacjenta za wykonywane zabiegi 
w związku z krachem gospodarczym i ubożeniem spo
łeczeństwa okazało się niemożliwym do zrealizowania.

Zielona Góra w pełni wpisywała się w zmiany zwią
zane z próbami reformowania sytemu opieki zdrowot
nej po 1989 r. W mieście dochodziło do przekształceń 
strukturalnych jednostek służby zdrowia. Utworzo
ny w 1975 r. Wojewódzki Szpital Zespolony na mocy 
uchwały wojewody z 1990 r. uległ podziałowi na Szpi
tal Wojewódzki stanowiący jednostkę lecznictwa za- 

mkniętego i Zakład Opieki Zdrowotnej - zapewniający 
podstawową opiekę zdrowotną. Dalsze zmiany prowa
dzące do usamodzielnienia i samostanowienia w jed
nostkach służby zdrowia pozwoliły na wprowadzenie 
rachunku kosztów i lepszego zarządzania, które miało 
wpływ na poprawę infrastruktury jednostek ochrony 
zdrowia. Możliwość pozyskiwania środków publicz
nych z kontraktów z powstałą lubuską Regionalną 
Kasą Chorych przez podmioty prywatne zaowocował 
powstaniem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdro
wotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich i Lekar
sko-Stomatologicznych, które stanowiły jeden z filarów 
opieki zdrowotnej. Potrzeba społeczna lepszej jakości 
świadczeń zdrowotnej, która wiązała się między inny
mi z lepszą infrastrukturą, sprzętem i poziomem wie
dzy fachowego personelu medycznego wpłynęła na 
likwidację SPZOZ w Zielonej Górze i przejęciem jego 
zadań przez NZOZ-y i indywidualne praktyki lekarskie 
i lekarsko-stomatologiczne. Brak środków finansowych 
na realizację zadań ochrony zdrowia uniemożliwiał ob
jęcie pełną opieką zdrowotną wynikającą z rozwijającej 
się wiedzy medycznej wszystkich potrzebujących. Po
nadto wprowadzone regulacji i konieczność poddania 
się rachunkowi ekonomicznemu przez podmioty lecz
nicze wpłynęła na postępujący problem dehumanizacji 
w medycynie.


