
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2022  
 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA PRZY WSPÓŁUDZIALE 

STOMOZ – Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej 

 

DZIEŃ I – przyjazd gości 

15:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie  

– czas na wypoczynek i korzystanie z atrakcji hotelu. 

 

DZIEŃ II – I dzień części edukacyjnej 

10:00 – 10:30 Dzień II (I dzień części edukacyjnej)  

- rejestracja uczestników. 

 

10:30 – 11:00 Zarządzanie czasem i osiąganie celów. 
Maria Kurcz – Dyrektor SPZOZ Józefów, trener, wykładowca akademicki. 
 

11:00 – 11:30 Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej / marketing internetowy  

– jak budować przewagę na rynku. 

Żaneta Krawczyk Antońska – dyr. Zarządzająca Alfa Medica Silesia Nord 

 

11:30 – 12:30 Sesja wykładów firm Partnerskich. 

 

 

12:30 – 13:00  PRZERWA KAWOWA 

13:00 – 13:30 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz zdarzenia medyczne jako ważne 

elementy ogólnopolskiego systemu przekazywania danych medycznych pomiędzy 

placówkami opieki zdrowotnej. 

Agnieszka Rudnicka, starszy ekspert, centrum e-Zdrowie. 

 

13:30 – 14:00  Budowanie marki w mediach społecznościowych 

Rafał Sochacki, mgr farmacji 

 

14:00 – 14:30 Bieżące problemy sektora opieki zdrowotnej 
Maciej Sokołowski, Wiceprezes zarządu głównego STOMOZ, Wiceprezes Szpitala 
Miejskiego w Zabrzu 
 



14:30 – 15:00 Czy zdrowie managera ma znaczenie w zarządzaniu – czy można coś poprawić? 

Krzysztof Kincel – manager ochrony zdrowia, kardiolog, pełnomocnik dyrektora szpitala w 

Oświęcimiu 

 

15:00 – 16:00 Lunch 

16:00 – 20:00 Czas wolny 

20:00 – 24:00 Uroczysta część wieczorna z kolacją i muzyką na żywo 

 

 

DZIEŃ III – II dzień części edukacyjnej 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników 

 

11:00 – 11:30 Panel prawa medycznego – aktualne wyzwania menedżerskie w ujęciu prawnym  

Agnieszka Pietrzak, Dominika Kołodziejska – Koza - Partnerzy kancelarii APDK  

 

• Nowa ustawa o jakości w ochronie zdrowia  

• Przegląd najnowszych zmian w prawie  

• Roszczenia Pacjentów – jak postępować w przypadku skarg Pacjentów? 
 

11:30 – 12:30 Sesja wykładowa firm Partnerskich 

12:30 – 13:00 Budowanie koordynacji opieki zdrowotnej w aktualnych warunkach polskiej ochrony 
zdrowia. Rzeczywistość – koncepcje – możliwości. 
Dr Piotr Karniej - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista 

w dziedzinie zdrowia publicznego. 

 

13:00 – 13:30 Komunikacja bez przemocy – klucze do efektywnego osiągania celów; świat bani – 

jak być skutecznym w zarządzaniu biznesem oraz kierowaniu zespołami 

międzypokoleniowymi? 

Katarzyna Kuna Szyszka – członek wspierający STOMOZ, Coach, doradca zawodowy, 

nauczyciel akademicki 

 

13:30 – 14:30 PRZERWA KAWOWA 

14:30 – 15:00 Podejście procesowe w zarządzaniu podmiotem leczniczym  

Prof. Grzegorz Głód, profesor habilitowany uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach 

15:00 – 15:30 Realizacja standardów kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym 

Prof. Grzegorz Głód, profesor habilitowany uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach 

Bożena Mucha Wójcik – dyr. Finansowy szpitala klinicznego nr 1 w Zabrzu  

15:30 – 16:00 Panel dyskusyjny, kończący konferencję – aktualne problemy sektora ochrony 
zdrowia. 
 
• Ustawa podwyżkowa 
• Ustawa o rozwoju szpitalnictwa 
• Ustawa o jakości 
• Nowa fala Covid 
• Cyberbezpieczeństwo 
 
Paneliści: 
 

• Maciej Sokołowski – wiceprezes zarządu głównego STOMOZ 

• Katarzyna Kornaga – dyrektor Laboratorium Sieci Korlab. 

• dr Piotr Karniej - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. 



• Dariusz Rajczyk – prezes STOMOZ 

16:00 – 00:00 ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY (Pełna lista Partnerów cyklu od początku cyklu dostępna na stronie organizatora): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


