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Miniony 2022 rok przyniósł wiele zmian w ochronie zdrowia i postawił przed wszystkimi interesariuszami nowe zadania wynikające 
m.in. z nowego projektu ustawy o  modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zwanej „Reformą Szpitalnictwa”,  projektu 
ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz innych aktów prawnych. 
FORMEDIS bazując na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystując wysokie kompetencje zawodowe całego Zespołu aktywnie 
wspierał właścicieli i osoby zarządzające placówkami medycznymi w tej transformacji oraz realizacji wizji i strategii  funkcjonowania 
ich podmiotów leczniczych.
Poniżej pozwalamy sobie przedstawić podsumowanie naszych działań związanych z doradztwem branżowym w 2022 r.

Pragniemy również podziękować Państwu za okazane zainteresowanie naszymi usługami i współpracę oraz życzyć 
wszystkiego najlepszego w Nowym 2023 Roku.

Jesienią bieżącego roku zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie z przedstawicielami Szpitali i Samorządów z województwa 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego poświęcone tej tematyce. Podczas I edycji „Śniadania ekspertów – restrukturyzacja 
zadłużenia szpitali publicznych”, omówiliśmy m.in. najważniejsze problemy i wyzwania przed jakimi stoją Szpitale, możliwości jakie 
dają obecnie obowiązujące przepisy, z jakich rozwiązań już skorzystały niektóre szpitale oraz jakie obostrzenia i zmiany dla Szpitali 
niesie projektowana ustawa o modernizacji oraz poprawie efektywności szpitalnictwa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.restrukturyzacjaszpitali.pl

 + Program naprawczy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w 
Grudziądzu

 + Analiza przyczyn aktualnej sytuacji ekonomicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz opracowanie koncepcji zmian jego działalności

 + Strategia funkcjonowania Kociewskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 
na lata 2022-2026

 + Audyt oraz program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

 + Kontroling działalności SP ZOZ w Gostyniu oraz SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwo 
restrukturyzacyjne w celu poprawy wyniku finansowego 

 + Audyt oraz program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie

 + Audyt działalności leczniczej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.

 + Program naprawczy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
zgodnie z art. 59 ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 633 z późn. zm.)

W minionym roku wspólnie z  kancelarią Filipiak Babicz Legal  stworzyliśmy konsorcjum mające na celu wsparcie szpita-
li publicznych w procesie restrukturyzacji zadłużenia. Działania restrukturyzacyjne poprzedzone są przeprowadzeniem 
wnikliwej analizy sytuacji, w której znalazł się szpital. Na tej podstawie opracowywane są adekwatne rozwiązania, które 
realnie mogą wpłynąć na poprawę sytuacji podmiotu.

W 2022 zrealizowaliśmy następujące projekty doradcze dla Szpitali oraz ich Podmiotów 
Tworzących: 

WSPARCIE SZPITALI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI – „ŚNIADANIE EKSPERTÓW”

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2022 R. 

Podsumowanie działań FORMEDIS 
w 2022 roku

Rok 2022 to także kontynuacja naszych prac związanych ze wsparciem podmiotów leczniczych 
w zakresie wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów zgodnego z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 w sprawie zaleceń dotyczących 
standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2020 poz. 2045) oraz działań 
kontrolingowych mających na celu wsparcie podmiotów tworzących oraz zarządzających 
szpitalami w procesie nadzoru nad działalnością leczniczą podmiotu medycznego.
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W 2022 r. znaleźliśmy się wśród laureatów 6. edycji konkursu „Pracodawca Jutra” 
organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Akademia FORMEDIS organizowana we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu 
została doceniona i nagrodzona przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna 
i Pomoc Społeczna.
To wielkie wyróżnienie, móc znaleźć się w jednym rzędzie z takimi markami jak HEINEKEN 
Global Shared Services Sp. z o.o., Grupa Maspex Sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polski S.A., 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. czy Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

2022 rok był kolejnym rokiem, w którym rozwijaliśmy projekty i inicjatywy naukowe 
dotyczące branży ochrony zdrowia. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczęliśmy V Edycję “Akademii FORMEDIS” – projektu 
mającego na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania w obszarze 
ochrony zdrowia wśród przyszłego pokolenia profesjonalnej kadry menedżerskiej. 

Wypowiedzi i analizy naszych Ekspertów pojawiały się w mediach branżowych takich jak 
Menedżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Zarządzanie Placówką Medyczną oraz Termedia.pl.
Zorganizowaliśmy również szereg webinariów dot. planowanej Reformy Szpitalnictwa oraz 
możliwości restrukturyzacji zadłużenia szpitali publicznych. 
W minionym 2022  uczestniczyliśmy jako Eksperci w wielu konferencjach branżowych 
organizowanych zarówno przez media branżowe jak i organizacje zrzeszające interesariuszy 
ochrony zdrowia. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować o powstaniu nowej spółki HTA FORMEDIS, która 
rozszerza katalog usług FORMEDIS o doradztwo w zakresie oceny technologii medycznych 
dla leków, wyrobów medycznych oraz metod diagnostycznych.
Doświadczony zespół analityków i kierownictwo firmy w osobach Krzysztofa Łandy oraz 
Pawła Magdziarza sprawiają, że HTA FORMEDIS jest godnym zaufania partnerem dla firm 
z branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz szerokiej ochrony zdrowia w Polsce 
i na świecie. 
Jak brzmi maksyma HTA FORMEDIS: jesteśmy do usług „dla najbardziej wymagających” i 
gwarantujemy najwyższy poziom doradztwa nawet w najtrudniejszych sprawach.

AKADEMIA
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I EKSPERCKA 

HTA FORMEDIS – DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJACYCH

FORMEDIS „PRACODAWCĄ JUTRA” 

Decyzją Ministerstwa Zdrowia, z dniem 1 maja 2022 roku, zostały drastycznie obniżone 
stawki rozliczeniowe za świadczenie NIV. Zmiany te zostały wprowadzone pomimo rosnących 
kosztów wynagrodzeń personelu medycznego oraz wzrostu kosztów operacyjnych 
spowodowanych wzrostem cen energii elektrycznej, cen paliw oraz inflacją. Dotknęły one 
w sposób oczywisty świadczeniodawców oraz wywołały ogromny niepokój wśród samych 
pacjentów. 
Raport sporządzony przez FORMEDIS na życzenie VitalAire Sp. z o.o obejmujący analizę 
kliniczną, analizę użyteczności-kosztów i analizę finansową nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej wykonywanej w warunkach domowych powstał w odpowiedzi na tę 
niezrozumiałą decyzję Ministerstwa Zdrowia o redukcji taryf dla NIV. 
Opracowanie przygotowane przez Zespół FORMEDIS ma na celu wykazanie korzyści 
klinicznych oraz systemowych korzyści finansowych z prowadzenia NIV w Polsce w ramach 
gwarantowanego koszyka świadczeń.

ANALIZA NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
WYKONYWANEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA VITALAIRE SP. Z O.O.


