
Protokół   

z posiedzenia wspólnego Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Prowadzący spotkanie: Pan Lubomir Jurczak, Business Centre Club. 

Uczestnicy posiedzenia: członkowie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS 

oraz zaproszeni goście. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
  
1. Zagadnienia akredytacji z patomorfologii w Polsce – stan bieżący i plany. 

2. Dyskusja na temat programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci 
onkologicznej. 

3. Głosowanie w sprawie ustanowienia Koordynator Podzespołu do spraw kontaktów 
z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. 

4. Sprawy różne. 

Pan Lubomir Jurczak, Business Centre Club przywitał członków Podzespołu oraz 
zaproszonych gości, a następnie przeszedł do omówienia porządku obrad posiedzenia.  

Ad 3. 

Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC zarekomendował Panią Ewę Jankowską ze 
Związku Rzemiosła Polskiego do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw kontaktów 
z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Rolą Koordynatora będzie przekazywanie 
informacji o wpływających do Podzespołu stanowiskach WRDS-ów oraz wnioskowanie 
o włączenie tych stanowisk do procedowania podczas posiedzeń. Ponadto Przewodniczący 
zgłosił propozycję ustanowienia drugiego Koordynatora do spraw kontaktów z Trójstronnym 
Zespołem Branżowym do spraw ochrony zdrowia. Na tę funkcję Przewodniczący 
rekomendował Panią Renatę Górną z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych. Rolą Koordynatora będzie wymiana informacji pomiędzy TZB ds. ochrony 
zdrowia a Podzespołem problemowym ds. ochrony zdrowia RDS w zakresie procedowanych 
tematów.  

Z uwagi na względy proceduralne uzgodniono, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się 
w trybie korespondencyjnym.  

W dalszej kolejności Przewodniczący odniósł się do kwestii ustalenia harmonogramu prac 
Podzespołu w I półroczu 2020 roku. Przewodniczący poinformował, że dotychczas organizacje 
zgłosiły 40 tematów do rozpatrzenia.  



Dodatkowo Przewodniczący zgłosił dwa nowe tematy: kardiologię oraz zagadnienie cukrzycy. 
W ciągu dwóch tygodni członkowie Podzespołu mają określić kolejność oraz sposób 
procedowania nad poszczególnymi zagadnieniami. Następnie uzgodniony harmonogram prac 
zostanie przekazany Ministerstwu Zdrowia.  

Ad 1. 

Pan Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii 
przedstawił prezentację dotyczącą zagadnienia akredytacji z patomorfologii w Polsce. 
Powiedział, że została przeprowadzona ogólnopolska ankieta.. Respondentów pytano o miejsce 
wykonywania badań, tryb, koszt oraz czas oczekiwania na wyniki badań patomorfologicznych. 
W ankiecie wzięło udział 67 podmiotów leczniczych na 1000 zaproszonych. Dodał, że 60% 
jednostek, które odpowiedziały na pytania posiadało aktualny certyfikat akredytacyjny Ministra 
Zdrowia. Prawdopodobnie nie odpowiedziały te jednostki,  które nie miały ogólnoszpitalnej 
akredytacji. Ponadto 67 podmiotów leczniczych, które uczestniczyło w badaniu kształci 1/3 
patomorfologów w Polsce. W wyniku badania okazało się, że zakład patomorfologii występuje 
w większości szpitali, w prawie połowie podmiotów badania wykonywane są na miejscu, 
większość szpitali ma również umowę zewnętrzną. W badaniu zapytano także m.in. czy 
materiał jest przekazywany na bieżąco czy rzadziej niż co kilka dni. Z uwagi na kluczowe 
znaczenie dla dalszych etapów diagnostycznych w niektórych przypadkach materiał powinien 
utrwalać się nie dłużej niż 24 h. Jeżeli w jednostce odbiór materiału następuje rzadziej niż co 
kilka dni to wyniki badań tego materiału mogą być niewiarygodne. Dalsze pytania zadane 
respondentom dotyczyły: kosztów badań – okazało się, że wskazywane koszty są 
niejednokrotnie przekłamane, liczby wykonywanych badań patomorfologicznych – występują 
podmioty, które wykonują tylko 1 badanie rocznie, przeciętnego czasu oczekiwania na wynik 
w przypadku jednostek zewnętrznych – są jednostki gdzie przeciętny czas określono na 
powyżej miesiąca. Poinformował, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowano 
rozporządzenie, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu patomorfologii – co to 
jest zakład, co się wykonuje w danym zakładzie, co to jest pracownia, jakie są elementy. 
Rozporządzenie mówi także o wymogu przechowywania materiału do celów dalszego leczenia 
pacjenta. Dodał, że Polskie Towarzystwo Patomorfologiczne nadal pracuje nad regulacją 
przepisów w zakresie patomorfologii. Do tej pory wprowadzono licencję oraz wstępne 
zalecenia. Wciąż brakuje standardów, rekomendacji oraz opracowania całego procesu 
przeprowadzania badań patomorfologicznych. Do dalszej dyskusji pozostają następujące 
kwestie: czy trzeba mieć zakład w lokalizacji czy w strukturze, jak powinna zostać ustawiona 
sieć dystrybucyjna. Towarzystwo wymaga także wprowadzenia jednolitej terminologii oraz 
standardów postępowania, które będą stanowiły podstawę do ustalenia odpowiednich cen. 
W chwili obecnie jest realizowany program wprowadzenia zewnętrznej akredytacji zakładów 
patomorfologii.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC zapowiedział, że Podzespół problemowy ds. 
ochrony zdrowia podejmie prace nad wypracowaniem stanowiska w zakresie patomorfologii.  

Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że 
projekt dotyczący standardów akredytacyjnych w dziedzinie patomorfologii uznaje za jeden 



z najważniejszych w onkologii jaki realizuje Ministerstwo Zdrowia. Dodał, że na realizację 
programu akredytacyjnego przeznaczono prawie 8 mln złotych. Środki zostaną wykorzystane 
na wypracowanie standardów, przygotowanie świadczeniodawców do uzyskania akredytacji, 
wyszkolenie wizytatorów centrum monitorowania jakości. Projekt potrwa 2,5 roku. Celem jest 
by po zakończeniu projektu na rynku usług publicznych w zakresie patomorfologii pozostały 
tylko zakłady akredytowane. Podmioty, które nie przejdą akredytacji nie będą mogły 
realizować świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Pan Minister dodał, że poza 
częścią projektową, szkoleniową, wypracowaniem standardów i przygotowaniem podmiotów  
Ministerstwo będzie pracować nad zmianami legislacyjnymi w tym zakresie. Mocny akcent na 
patomorfologię został położony także w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, w którym 
wypracowano jednolity raport patomorfologiczny. Celem była standaryzacja materiału już na 
poziomie jednostek, które weszły do sieci. Konsylia zbierają się dopiero gdy raport 
histopatologiczny i w zakresie badania diagnostyki obrazowej jest wystandaryzowany. 
Podsumowując powiedział, że z projektem akredytacji wiążę wielkie nadzieje i oczekiwania, 
szczególnie z punktu widzenia pacjentów.  

Pan Robert Zawadzki, Ekspert Pracodawców RP przedstawił uwagi do prezentacji Pana 
Profesora Marszałka. Zauważył, że uśrednianie czasu przeciętnego uzyskania wyniku badania 
patomorfologicznego jest często zgubne. W trepanobiopsji sama procedura obróbki 
odwapniania materiału trwa kilka tygodni. Następnie nawiązał do kwestii outsourcingu czyli 
wytransferowania pewnych usług poza obręb szpitala. Zapewnienie usług w ośrodkach 
zewnętrznych jest oczywistą konsekwencją wybranego przez Ministerstwo Zdrowia modelu 
funkcjonowania podmiotów opartego na wyselekcjonowanej grupie akredytowanych 
ośrodków. Nie jest możliwe by w każdym szpitalu powstał taki ośrodek, bo nie jest to w żaden 
sposób ekonomicznie uzasadnione. Wzrastające oczekiwania dotyczące jakości i stopnia 
skomplikowania diagnostyki wskazują, że nie w każdym akredytowanym ośrodku będą mogły 
być wykonywane wszystkie badania. Dlatego potrzebna jest specjalizacja pewnych ośrodków. 
Dodał, że w projekcie programu akredytacyjnego konieczne jest ustalenie jakie relacje mają 
łączyć zamawiających z wykonawcami oraz jak zapewnić dobrą logistykę materiału.    

Pan Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii 
wyjaśnił, że nie było jego intencją negatywne odnoszenie się do outsourcingu. Z prezentacji 
można jedynie wywnioskować, że jednostki zawierające umowy dopuszczają do 
nieuzasadnionego przetrzymywania materiału. Dodał, że w założonym przez Ministerstwo 
procesie wydzielenia akredytowanych jednostek produkt ma zostać zdefiniowany od początku 
do końca oraz wskazane mają być szczegółowe warunki wykonywania badań.  

Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia powiedział, że 
wymogiem dla Ministerstwa jest by dla ośrodków o najwyższym stopniu referencyjności np. 
breast cancer unitów zakłady patomorfologii były w lokalizacji. Dodał, że jest to w jego ocenie 
jedyne kryterium, które może stwarzać trudności dla jednostek outsourcujących badania. 
Natomiast kwestia akredytacji i własności publicznej/prywatnej podmiotów nie będzie mieć 
znaczenia. 

 



Pan Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii 
powiedział, że sposób własności danego zakładu lub jednostki, która wykonuje badania jest 
kwestią drugorzędną. Ważne jest  by uzgodnić, że za ten sam produkt wymagana jest taka sama 
jakość.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak, BCC podsumował, że celem jest wypracowanie 
standardów dotyczących pobierania materiału, przekazanie materiału, wykonanie z  niego 
preparatu oraz napisanie rozpoznania, które musi zawierać wszystkie elementy potrzebne do 
podjęcia decyzji terapeutycznej.  

Ad 2. 

Pani Anna Andrzejczak, BCC przedstawiła prezentację pt. „Program pilotażowy opieki nad 
świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej – podsumowanie”. Prezentacja stanowi 
podsumowanie prac Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia dotyczących pilotaży 
opieki onkologicznej.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 1 do projektu protokołu.  

Natomiast Pan Wojciech Wiśniewski, Public Policy odniósł się w swoim wystąpieniu do 
analizy informacji dotyczących pilotażu sieci onkologicznej uzyskiwanych w trybie dostępu do 
informacji publicznej.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do projektu protokołu. 

 

Pan Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia na wstępie 
zadeklarował, że po opracowaniu standardów akredytacyjnych w patomorfologii rozpoczną się 
także prace nad standardami zakładów diagnostyki genetycznej. Następnie przedstawił 
prezentację pt. „Reforma Polskiej Onkologii, Krajowa Sieć Onkologiczna”. W odpowiedzi na 
wystąpienie Pana Wojciecha Wiśniewskiego wyjaśnił, że przytoczone hasło Narodowego 
Instytutu Onkologii jest w istocie całościową reformą, na którą składa się: pilotaż Krajowej 
Sieci onkologicznej, docelowa ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej, Narodowa Strategia 
Onkologiczna, zmiany w patomorfologii, refundacje leków, zmiana poziomów finansowania 
od 1 stycznia 2019 roku, zmiana koszyka świadczeń gwarantowanych poprzez breast cancer 
unity, taryfikacja onkologii (zakończenie w 1 kwartale 2020 roku i przedstawienie jej na Radzie 
Taryfikacji), zwiększenie alokacji środków na onkologię w ramach funduszy unijnych, duża 
aktywność w zakresie kampanii społecznych, powołanie ABM. W dalszej kolejności odniósł 
się do Narodowej Strategii Onkologicznej. Zespół Ekspertów zakończył prace w listopadzie 
a w grudniu projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Wewnętrze konsultacje 
odbyły się na poziomie Krajowej Rady ds. Onkologii oraz przedstawicieli większości 
towarzystw naukowych. Konsultacje zewnętrzne miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i we 
Francji. Można wyróżnić 5 obszarów strategicznych Narodowej Strategii Onkologicznej: 
inwestycje w kadry, inwestycje w edukację -prewencja pierwotna, inwestycje w pacjenta-
prewencja wtórna, inwestycje w naukę i innowacje oraz inwestycje w system opieki 
onkologicznej. Następnie przedstawił informację na temat pilotażu Krajowej Sieci 






