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Wprowadzenie 

Reformy w systemie ochrony zdrowia, rozumiane jako zmiany podejmowane w ob-
szarze regulacji prawnych (na który składają się ustawy i akty prawne niższego rzędu) 
i w sferze funkcjonowania, dokonywały się w ramach szerzej zakreślonych zmian 
o charakterze systemowym obejmujących po wyborach czerwcowych 1989 r. zarówno 
sferę polityki, jak i gospodarki.  

Te systemowe zmiany opierały się na wprowadzaniu demokratycznych zasad orga-
nizacji życia politycznego i społecznego oraz liberalizacji sfery wytwarzania i obrotu. 
Mechanizmy rynkowe i elementy konkurencji wprowadzane były w rosnącej ilości 
działów/sekcji polskiej gospodarki.  

Kilkunastoletnie już doświadczenia polskiej reformy ustrojowej pokazują, że w sfe-
rze gospodarczej procesy restrukturyzacji1 doprowadziły do pożądanych rezultatów tak 
w odniesieniu do struktury gospodarki [Lipowski, 2000; Jakóbik, 2000], jak i podnie-
sienia jej efektywności [Skowronek, 1997; Kamela-Sowińska, Mirecki, 1995; Suszyń-
ski, 2003]2. Jednym z wyznaczników zmian w strukturze gospodarki może być zwięk-
szenie udziału działów i sekcji usług w tworzeniu PKB oraz wzrost liczebności 
(i udziału) małych i średnich przedsiębiorstw w całkowitej liczbie zarejestrowanych 
(i aktywnych) podmiotów gospodarczych. Korzystne zmiany zaszły również w struktu-
rze polskiego eksportu [Wziątek-Kubiak, 2000]. Uzyskano zwiększenie – choć w zróż-
nicowanym zakresie w różnych sekcjach i grupach gospodarki3 – wydajności pracy 
ogółem w przemyśle (mierzonej produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego). 
W ocenie Komisji Europejskiej [EU, 2006] wydajność pracy w Polsce rosła w ostatniej 
dekadzie znacznie powyżej tempa wzrostu wydajności pracy w starych państwach 
UE4.  

                                                        
1 Restrukturyzacja jest tu rozumiana jako ogół działań zmierzających do przystosowania organizacji do 

sygnałów płynących z otoczenia i do oczekiwań głównych jej interesariuszy. Działania te obejmują przede 
wszystkim: redefiniowanie celów organizacji, zmianę jej formy organizacyjno-prawnej, systemów decyzyj-
nych oraz zasobów rzeczowych i ludzkich, por. przegląd definicji restrukturyzacji, za: [Nalepka, 1999, s. 19 
i nast.]. 

2 Literatura przedmiotu jest bogatsza, ale z uwagi na przyjęte w tej książce cele i zamierzenia wskazane 
zostały tylko najbardziej podstawowe opracowania.  

3 Zróżnicowane było również tempo wzrostu indywidualnej wydajności pracy w sektorze prywatnym 
i publicznym: ten pierwszy w wyższym tempie zwiększał indywidualną wydajność pracowników, por. 
[Świątek-Barylska, 1999].  

4 O ile w roku 1996 indywidualna wydajność pracy w Polsce stanowiła 44,5% przeciętnej indywidual-
nej wydajności pracy w 25 państwach UE, to w roku 2004 było to już 62,1%, za: Labour productivity per 
person employed. GDP in Purchasing Power Standards (PPS) per person employed relative to EU-25 (EU-
25 = 100); pozyskano z: http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal 
&_schema=PORTAL&p_product_code=EB021 
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W wyniku prowadzonych przez lata zmian rynki dóbr i usług w poszczególnych 
sekcjach gospodarki coraz pełniej i lepiej zaspokajały potrzeby klientów, stając się 
rynkami o przewadze konsumentów.  

Na tle tych, per saldo, pozytywnych efektów restrukturyzacji całej gospodarki5 sek-
tor ochrony zdrowia i jego przekształcenia przedstawiają się mniej efektownie. Można 
wykazywać, że w porównaniu zarówno z tradycyjnymi obszarami (np. przetwórstwo 
przemysłowe), jak i z innymi usługami (podklasy w innych działach), rezultaty podej-
mowanych w sektorze ochrony zdrowia po 1990 r. przekształceń są niezadowalające.  

Reformy i zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce dokonywane były pod ha-
słami ograniczenia dynamiki wzrostu wydatków ze środków publicznych na ochronę 
zdrowia i poprawy jakości opieki zdrowotnej mierzonej m.in. dostępnością do świad-
czeń zdrowotnych. Po szesnastu latach reformowania systemu ochrony zdrowia można 
skonstatować, że cele te tylko w niewielkim zakresie zostały osiągnięte. Wciąż obserwu-
jemy zjawisko narastającego zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej [Ministerstwo Zdrowia, 2004a; Ministerstwo Zdrowia, 2005c], a przypadki 
ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
są licznie raportowane w mediach [Szparkowska, 2006]. Nie udało się osiągnąć głębokiej 
restrukturyzacji zasobów sektora (rzeczowych i ludzkich). Wciąż notujemy znaczne 
opóźnienia w realizacji tak podstawowych dla kontynuacji reformowania sektora ochro-
ny zdrowia i jego restrukturyzacji projektów jak Rejestr Usług Medycznych czy koszyk 
świadczeń gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

System ochrony zdrowia jest negatywnie postrzegany i oceniany przez większość 
jego interesariuszy, tj. pacjentów, pracowników systemu ochrony zdrowia, dostawców 
leków i materiałów medycznych, oraz media [Bukiel, 2005]. W badaniach porównaw-
czych prowadzonych pod koniec 2005 r. (10 państw Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz Rosja i Kazachstan) Polacy na pytanie o zadowolenie ze służby zdrowia mieścili 
się w pierwszej trójce najbardziej niezadowolonych respondentów w badanej grupie 
państw [Stankiewicz, 2006]. W połowie kwietnia 2006 r.6 trwał strajk lekarzy zatrud-
nionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Domagali się 
30% podwyżki wynagrodzeń, a minister zdrowia sygnalizował rewizję swojego stano-
wiska w kwestii wprowadzenia zasady współpłacenia przez pacjentów7 oraz „koniecz-
ność wprowadzenia stosownych zmian w prawie” [g, PAP, 2006].  

Wszystkie te fakty pokazywały, że system ochrony zdrowia w Polsce na wiosnę 
2006 r. dalej nie funkcjonował sprawnie i daleki był od stabilności. Brak było również 
w tym czasie klarownej wizji (kształtu) tego systemu, która wyznaczałaby trajektorie 
dla koniecznych do podjęcia zmian.  

                                                        
5 Taki ogólny sąd może być uzasadniony przez odwołanie się do bogatej w tym względzie literatury, 

w której restrukturyzacja przedstawiana jest i analizowana zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw [Mą-
czyńska, 2001; Borowiecki, 1994; Nalepka 1999; Borowiecki, Rojek, 2004; Kowalska, 2004], sekcji i działów 
gospodarki [Falkowski, 1997; Wziątek-Kubiak, 2000; Sadowski, 2002; Baran M., 2004], miast [Ziobrowski, 
2000] czy regionów [Hausner, Kudłacz, Szlachta, 1995; Szczepański, 1997; Świdurska, 2004].  

6 Był to czas, kiedy dokonywana była końcowa redakcja książki. 
7 W maju 2006 r. resort zdrowia rozważał wprowadzenie 5-złotowej opłaty od każdej wizyty u lekarza 

specjalisty (z wyłączeniem konieczności wnoszenia tej opłaty przez osoby starsze, kobiety w ciąży i bezro-
botnych) i 10 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu (nie więcej jednak niż za 7 dni pobytu) [Szparkowska, 
2006e]. 
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Trzeba mocno podkreślić, że sygnalizowane powyżej niepowodzenia w restruktury-
zacji dotyczą rynku, który konstytuuje niezwykle ważną część systemu gospodarczego 
każdego państwa. Rynek usług zdrowotnych ma bowiem bardzo istotne znaczenie 
ekonomiczne, społeczne oraz polityczne, co czyni go ważnym obszarem badań. 

Gospodarcze znaczenie sektora ochrony zdrowia wynika zarówno z udziału wydat-
ków na zdrowie w PKB, jak i (a może przede wszystkim) z tendencji do szybkiego 
zwiększania kosztów w tym sektorze. W krajach OECD wydatki na zdrowie w roku 
2001 wyniosły przeciętnie 8,4% PKB, o 0,3% więcej niż w roku 2000 [Huber, Orosz, 
2003, s. 1]. Trzeba zaznaczyć, że dynamika wydatków na zdrowie wyprzedzała dyna-
mikę wzrostu PKB w krajach OECD w ciągu całej dekady lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Nie bez przyczyny Sekretariat WTO określa więc sektor zdrowia 
w państwach OECD jako „krajowego gospodarczego giganta” [WTO, 1998].  

Co prawda wydatki na zdrowie pokrywane ze środków publicznych mają w Polsce 
znacznie mniejszy udział w PKB (4,11% w 2001 r.) niż średnia dla krajów OECD, ale 
nie podważa to twierdzenia, że sektor ochrony zdrowia stanowi bardzo istotną składo-
wą polskiego systemu gospodarczego. Szczególnie, jeżeli się zważy, że w polskim 
systemie ochrony zdrowia zatrudnionych jest ponad 400 tys. osób, a przepływające 
przez niego środki finansowe szacowane są na 60 mld zł rocznie [Błąd systemowy, 
2006, s. 45]. Na społeczną doniosłość sektora ochrony zdrowia wskazują naukowe 
analizy reform tego sektora podejmowanych w większości państw świata [Włodarczyk, 
2003]. Można również społeczną wagę tego sektora wyprowadzać z pojęć dla systemu 
ochrony zdrowia podstawowych, takich jak zdrowie i potrzeby zdrowotne [Włodar-
czyk, 1996]. Można też twierdzić, że dużą społeczną wagę sektora ochrony zdrowia da 
się wyprowadzać, odwołując się do klasycznej piramidy potrzeb A. Maslowa, która 
w swojej podstawie, wśród potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa, kryje również bez-
pieczeństwo zdrowotne.  

Polityczna waga sektora ochrony zdrowia jest funkcją jego dużego znaczenia eko-
nomicznego i społecznego, co dodatkowo w połączeniu ze skomplikowaną siecią funk-
cjonalnych powiązań między różnymi podmiotami działającymi na tym rynku czyni 
głębokie reformy tego sektora politycznie bardzo trudnymi do przeprowadzenia (co 
jest rozwijane w dalszej części pracy).  

Na tak zarysowanym tle interesującym jawi się pytanie o przyczyny gorszych niż 
w innych, tradycyjnych sekcjach i branżach gospodarki rezultatów działań restruktury-
zacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Specyfika zarówno samych usług zdrowot-
nych, jak i cechy całego sektora ochrony zdrowia nie mogą stanowić wyjaśnienia nie-
powodzeń w restrukturyzowaniu tej sfery. Można bowiem wskazać na sektory o zbli-
żonym do systemu ochrony zdrowia charakterze (np. szkolnictwo wyższe), przecho-
dzące jednak znacznie szybszą i głębszą restrukturyzację, której wyniki okazują się 
lepsze niż w sektorze ochrony zdrowia. Zatem wśród motywów podjęcia tematu re-
formy służby zdrowia dominującą pozycję zajmuje chęć zdiagnozowania kluczowych 
przyczyn niepowodzeń restrukturyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.  

W literaturze, która podejmuje kwestie reformowania systemu ochrony zdrowia 
w Polsce, znajdujemy diagnozy niesprawności tego systemu i wskazywane są przyczy-
ny tych niesprawności. W stosownych analizach wskazuje się na szereg endogennych 
(tj. związanych z samymi zakładami opieki zdrowotnej) i egzogennych (pochodzących 
z otoczenia zakładów opieki zdrowotnej) czynników wpływających na ograniczone 
rezultaty reform sektora ochrony zdrowia.  
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Czynniki endogenne, w tym procedury i praktyki zarządcze wykorzystywane w za-
kładach opieki zdrowotnej, napawają troską i bez wątpienia powinny być przedmiotem 
dalszych badań. Badania takie winny w ich warstwie diagnostycznej i rekomendacyjnej 
formułować wskazania dla usprawniania procedur i wprowadzania nowych praktyk 
zarządczych do zakładów opieki zdrowotnej. 

Podkreślając wagę czynników endogennych i doniosłość tak teoretycznych, jak 
i praktycznych wyników analizy na poziomie mikro, można jednak polemicznie odnieść 
się do założeń, według których decydujące znaczenie dla poprawy jakości ochrony 
zdrowia w Polsce ma poprawa jakości zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej 
[Trocki, 2002b]. Takie stanowisko zdaje się nie doceniać w pełni roli, jaką w systemie 
ochrony zdrowia w Polsce pełnią czynniki egzogenne (z poziomu makro, w tym przede 
wszystkim regulacje prawne).  

Z przyjętego w tej pracy rozumienia restrukturyzacji wynika, że systemy decyzyjne 
stanowią istotną, ale tylko jedną ze składowych procesu restrukturyzacji (obok redefi-
niowania celów organizacji, zmiany jej formy organizacyjno-prawnej oraz zmian zaso-
bów rzeczowych i ludzkich). Zatem trzeba podkreślić potrzebę usprawniania procesów 
zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej m.in. poprzez adaptowanie i wykorzysty-
wanie narzędzi do analizy strategicznej [Nogalski, Rybicki, 2002], ale nie powinno się 
nie doceniać czynników egzogennych.  

Wątek czynników egzogennych, w tym przede wszystkim zmian w regulacjach 
prawnych, będzie jednym z zasadniczych podejmowanych i rozwijanych w tej książce.  

 
Celem książki jest wskazanie na kluczowe dysfunkcje (tak w obszarze prawnej re-

gulacji, jak i w sferze funkcjonalnej) w procesie reformowania i restrukturyzacji sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce i wykazanie, że u źródła tych dysfunkcji leży brak 
warunków do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony 
zdrowia. Tematyka pracy, wybrane pole analizy i przyjęta orientacja badawcza sytuują 
ją w nurcie opracowań podejmujących zagadnienia restrukturyzacji i zarządzania 
zmianą [Glinkowski, 2004; Borowiecki, 2003; Borowiecki, Jaki, 2005], ale w sektorze 
ochrony zdrowia, który do tej pory nie był pod tym kątem szczegółowo badany.  

Przedstawiana w tej książce analiza procesu reformowania sektora ochrony zdrowia 
w Polsce dokonywana jest z uwzględnieniem jakościowo nowej perspektywy badaw-
czej, której osią jest przedsiębiorczość, ujmowana w kategoriach czynnika stymulują-
cego procesy restrukturyzacji gospodarki.  

Obszar analizy obejmuje czynniki endogenne i egzogenne, ale autor właśnie w tych 
drugich upatruje źródła zasadniczych dysfunkcji, które uniemożliwiają poszerzenie 
reformy systemu ochrony zdrowia m.in. na segment lecznictwa szpitalnego oraz hamu-
ją pogłębienie reformy w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej sprawowanej czę-
ściowo ciągle jeszcze w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej8.  

Punktem wyjścia jest uznanie, za Leibensteinem [Leibenstein, 1995], że przedsię-
biorczość jest stymulatorem procesów transformacji gospodarki. Konsekwentnie, ana-
lizę dynamiki i zakresu transformacji i restrukturyzacji w danej gospodarce (czy sekcji) 

                                                        
8 Terminy: podstawowa opieka zdrowotna, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jak rów-

nież inne wykorzystywane w tej książce, a związane z sektorem ochrony zdrowia, są definiowane w Słow-
niku wybranych terminów. 
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można prowadzić pod kątem obecności, intensywności i zakresu występowania postaw 
przedsiębiorczych przejawiających się m.in. w dostrzeganiu i wykorzystywaniu szans, 
jakie pojawiają się na rynku i tworzeniu nowej wartości. Przyjmuje się zatem, że sektor 
ochrony zdrowia musi być poddany restrukturyzacji (podobnie jak procesom restruktu-
ryzacji i zmian musiały się poddać inne sekcje gospodarki po to, by dostosować się do 
nowych sygnałów płynących z otoczenia), a stymulatorem tej restrukturyzacji jest 
przedsiębiorczość.  

W analizie reformy systemu ochrony zdrowia przedstawianej w tej książce przed-
siębiorczość jest redukowana do warunków, które umożliwiają powstawanie i rozwój 
postaw przedsiębiorczych9. Takie stanowisko wyrasta z założenia, że do tego, aby 
mogły powstawać (i realizować się w praktyce) postawy przedsiębiorcze, muszą być 
spełnione określone warunki. Praca analizuje, czy i na ile warunki takie były w sekto-
rze ochrony zdrowia tworzone na różnych etapach jego reformowania. W analizie re-
formy systemu ochrony zdrowia w Polsce uwzględniono trzy podstawowe funkcje, 
które – zdaniem badaczy systemów ochrony zdrowia [Chernichovsky, 1995] – każdy 
system ochrony zdrowia powinien spełniać: organizowanie i zarządzanie, udzielanie 
świadczeń oraz finansowanie10.  

Na potrzeby tej pracy, w analogii do dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga, 
został więc stworzony prosty schemat (prezentowany w rozdz. 1), który wyróżnia 
czynniki brzegowe (podstawowe, niezbędne) dla powstawania i rozwoju przedsiębior-
czości oraz czynniki wzmacniające (dopełniające). 

W grupie czynników brzegowych (lub czynników niezbędnych) mieści się m.in. 
potrzeba istnienia takich regulacji prawnych, które tworzą gwarancje realizowania 
wszystkich funkcji właścicielskich, chronią prawa własności oraz dopuszczają prywat-
nych przedsiębiorców do rynku. Przyjmuje się przy tym, że naturalnym środowiskiem 
dla powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych jest otoczenie rynkowe i mecha-
nizmy konkurencji oraz prywatna własność, gdyż właśnie ona daje największe gwaran-
cje sprawnej egzekucji praw właścicielskich.  

Wśród czynników wzmacniających (dopełniających) możemy z kolei wskazać na 
proste i czytelne regulacje określające warunki podejmowania działalności gospodar-
czej, proste procedury na każdym etapie podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, istnienie infrastruktury wspomagającej podejmowanie nowych przed-
sięwzięć, istnienie dobrze rozbudowanego systemu zasilania kapitałowego nowych 
przedsięwzięć, prosty system podatkowy z elementami podatkowych zachęt dla osób 
przechodzących na samozatrudnienie oraz sprzyjający przedsiębiorcom i przedsiębior-
czości klimat społeczny. 

                                                        
9 To redukcjonistyczne stanowisko autora w tym punkcie nie oznacza, że nie dostrzega on całej złożo-

ności i wielowymiarowości zjawiska przedsiębiorczości. Wręcz przeciwnie, właśnie z uwagi na wielowąt-
kowość i wielowymiarowość przedmiotu badań autor był zmuszony do tego zawężenia, by dało się zopera-
cjonalizować badania.  

10 Dokonana przez Chernichovsky’ego klasyfikacja może być przedmiotem dyskusji. Wątek ten nie bę-
dzie podejmowany w tej książce. Przesłanką do wyboru propozycji Chernichovsky’ego do przedstawienia 
rozwiązań polskiej reformy ochrony zdrowia była chęć pomieszczenia ich w prostym schemacie opisu 
systemu ochrony zdrowia, który jest relatywnie nową, ale znaną już w literaturze przedmiotu propozycją. 
Zabieg taki ma prowadzić do kompatybilności dokonywanej w tej książce analizy z jednym z nurtów anali-
zy systemów ochrony zdrowia mającym już prawo obywatelstwa w literaturze światowej.  
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Jak to będzie wykazywane w pierwszej części pracy, problematyka badania przed-
siębiorczości w sektorze ochrony zdrowia zdobywa sobie dopiero swoją pozycję 
w literaturze, gdyż zagadnienia te w szerszym zakresie i wymiarze podejmowane są 
w literaturze światowej dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Nawet wiodące badania amerykańskie, kanadyjskie i brytyjskie znajdują się dopiero 
w początkowej fazie, a w literaturze polskiej tematyka przedsiębiorczości w systemie 
ochrony zdrowia jest praktycznie nieobecna.  

W takim kontekście zamiar autora może być traktowany jako nowe zamierzenie ba-
dawcze, inicjujące naukową refleksję nad zjawiskiem przedsiębiorczości w ekono-
micznie i społecznie ważnym obszarze, jakim jest system ochrony zdrowia w Polsce.  

Taka operacjonalizacja badań pozostawia poza obszarem analizy szereg kwestii, 
które budzą żywe zainteresowanie pacjentów oraz mediów, w tym przede wszystkim 
zjawisko korupcji i szarą strefę w ochronie zdrowia. Kwestie te będą w pracy jedynie 
wzmiankowane jako jeden z przykładów negatywnych konsekwencji braku warunków 
brzegowych do powstawania i pielęgnowania postaw przedsiębiorczych w systemie 
ochrony zdrowia. O ile korupcja i szara strefa mogą być jednoznacznie klasyfikowane 
jako patologiczne konsekwencje niespełnionych warunków brzegowych, o tyle następ-
ny fenomen (który też będzie tylko wzmiankowany w pracy), czyli obserwowana 
w ostatnich kilku latach nasilona emigracja lekarzy, pielęgniarek i dentystów do pracy 
w Wielkiej Brytanii i państwach skandynawskich, może być interpretowany jako utra-
cony przedsiębiorczy potencjał (znów wskutek niestworzenia odpowiednich warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia).  

Analizę reformy systemu ochrony zdrowia przeprowadzono z wykorzystaniem 
trójwymiarowego układu (rys. 01), na który składają się:  

− trzy podstawowe funkcje systemu ochrony zdrowia: organizacja i zarządzanie, 
udzielanie świadczeń i finansowanie,  

− dwie sfery, w których zachodziły zmiany wprowadzone w wyniku reformy (sfe-
ra regulacji i sfera funkcjonalna), oraz  

− warunki do rozwoju przedsiębiorczości (w podziale na warunki brzegowe i do-
pełniające) tworzone w wyniku zmian w sferze regulacji i funkcjonalnej 
w obszarze trzech funkcji systemu ochrony zdrowia.  

W pracy przedstawiana jest i weryfikowana następująca hipoteza:  
Ograniczone efekty reform i programów restrukturyzacji w systemie ochrony zdro-

wia są w zasadniczym wymiarze konsekwencją braku warunków brzegowych (podsta-
wowych) do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w tym systemie.  

Przyjęte w reformach systemu ochrony zdrowia w latach 1990–2004 rozwiązania11 
analizowane są w odniesieniu do sfery regulacji i sfery funkcjonalnej podmiotów sys-
temu ochrony zdrowia pod kątem tworzenia warunków do powstawania i rozwoju 
postaw przedsiębiorczych. Hipotezy szczegółowe (prezentowane w p. 3.6) wiązane są 
również z tymi dwoma sferami: regulacji i funkcjonalną. 

 
 

                                                        
11 Zasadniczo przedmiotem analiz jest okres 1990–2004, ale w pracy znajdują się również odniesienia 

do rozwiązań późniejszych.  
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Rys. 01. Schemat przyjęty do analizy reform ochrony zdrowia w Polsce 

 
Praca pokazuje, że w polskim systemie ochrony zdrowia nie są tworzone brzegowe 

i najbardziej podstawowe warunki do powstawania i rozwoju postaw przedsiębior-
czych, czyli te związane z warunkami do poszerzania mechanizmów konkurencji, roz-
woju sektora prywatnego oraz gwarancjami efektywnej egzekucji praw właściciel-
skich.  

Przeprowadzona w książce analiza dała podstawę do sformułowania listy warunków 
koniecznych do powstawania i umacniania postaw przedsiębiorczych w sektorze ochrony 
zdrowia, której – uwzględniając przyjętą w pracy orientację badawczą – można przypisać 
walor oryginalności. Przyjętą w pracy metodą badawczą jest metoda desk study 
z wykorzystaniem wyników badań prowadzonych przez autora w latach 1995–2005 
w różnych zespołach badawczych, a dokumentowanych w artykułach publikowanych 
w czasopismach fachowych, m.in. w Polityce Społecznej12, Przeglądzie Organizacji13, 
Organizacji i Kierowaniu14, Kontroli Państwowej15, Gospodarce Narodowej16, Zdrowiu 

                                                        
12 Reforma ubezpieczeń zdrowotnych – jej projekt i zmiany (1996), Polityka Społeczna, nr 4; Zmiana 

zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku reformy. Wyniki badania pilotażowego (2001), Polity-
ka Społeczna, nr 10. 

13 Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (1998), Przegląd Organizacji, nr 9. 
14 Kautsch, Klich (2004) Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Organizacja i Kierowanie, 

nr 2. 
15 Kautsch, Klich (2003) Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Kontro-

la Państwowa, nr 2.  
16 Klich, Kafel, Campbell (1997) Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdro-

wotnej, Gospodarka Narodowa, nr 9; Klich, Chawla, Kautsch (1999) Funkcjonowanie samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Gospodarka Narodowa, nr 1–2; Kautsch, Klich (2002) Kontrakty 
menedżerskie w opiece zdrowotnej, Gospodarka Narodowa, nr 4. 
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Publicznym i Zarządzaniu17, Zdrowiu i Zarządzaniu18, Antidotum19 oraz w prasie co-
dziennej20. Główne tematy i problemy badawcze podejmowane przez autora na tych 
łamach przedstawione są w rozdziale 3 (w p. 3.6). 

W książce wykorzystane zostały również doświadczenia autora z działalności 
o charakterze projektowo-doradczym21 i szkoleniowym22 prowadzonej od kilku lat 
w sektorze ochrony zdrowia. 

Źródła wykorzystywane w książce obejmują zarówno pozycje stricte naukowe 
(książki, artykuły w czasopismach naukowych), jak również artykuły z popularnych 
wydawnictw branżowych (np. Służba Zdrowia, British Medical Journal, Gazeta Lekar-
ska, Antidotum, Menedżer Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, Ogólnopolski Przegląd 
Medyczny) oraz z prasy codziennej (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wybor-
cza) i popularnych tygodników (Polityka, Wprost).  

Włączenie do analiz wydawnictw branżowych, prasy codziennej i wysokonakłado-
wych tygodników miało w zamierzeniu autora pomóc w uchwyceniu tych procesów 
i zjawisk z pola szeroko definiowanej przedsiębiorczości, które, choć istotne, nie do-
czekały się jeszcze poważnej refleksji i analizy naukowej.  

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów pogrupowanych w trzy części: Zagad-
nienia teoretyczne, Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1990–2004 
oraz Diagnoza i rekomendacje (por. rys. 02). 

Pierwsza część (Zagadnienia teoretyczne) obejmuje rozdziały od 1 do 3 i koncen-
truje się na wątkach teoretycznych oraz przeglądzie literatury przedmiotu. Jej celem 
jest zarysowanie teoretycznych ram dla podejmowanych w dalszych rozdziałach pracy 
zagadnień przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia oraz umiejscowienie prezen-
towanych w tej książce badań na tle dokonań przedstawianych w światowej i krajowej 
literaturze przedmiotu.  

Układ pracy wyznaczają podstawowe pytania i problemy badawcze przedstawione 
na rys. 02. 

 

                                                        
17 Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia (2004), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 2. 
18 Kozierkiewicz, Klich (1999) Umowa – kontrakt menedżerski, Zdrowie i Zarządzanie, t. I, nr 1; Kautsch, 

Klich, Chawla, Kulis, Bulanowska, Campbell (1999) Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: 
rekomendacje, Zdrowie i Zarządzanie, t. I, nr 2; Kontrakty menedżerskie w warunkach ograniczeń rynko-
wych i systemowych (1999), Zdrowie i Zarządzanie, t. I, nr 4; Inicjowanie działalności. Wybór formy 
organizacyjno-prawnej. Spółka partnerska (2002), Zdrowie i Zarządzanie, t. IV, nr 2; Planowanie w prakty-
ce lekarskiej – ogólne zasady (2002), Zdrowie i Zarządzanie, t. IV, nr 6. 

19 Kautsch, Klich, Mazur (1996) Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej. Raport z badań, 
Antidotum, nr 11–12; Aktualna praktyka planowania i kontroli w systemie opieki zdrowotnej: lecznictwo 
otwarte i zamknięte. Raport wykonania zadania D.1, „Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służ-
bie zdrowia”. Materiały konferencyjne (1996), Antidotum, nr 11–12; Klich, Nowakowski (1998) Uwarun-
kowania wprowadzania jednostek szpitalnej opieki dziennej, Antidotum, nr 3. 

20 Klich i in. (1998) Doświadczenia są raczej skromne. Badania pilotażowe samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej, Rzeczpospolita, 19 grudnia; Kautsch i in. (2001) Umiarkowane korzyści, Rzeczpos-
polita, 27 lutego. 

21 Lista projektów, w których uczestniczył autor przedstawiana jest w rozdziale 3, w przyp. 53. 
22 W latach 2000–2001 autor brał udział w cyklu 10 szkoleń dla menedżerów opieki zdrowotnej organi-

zowanych przez Project HOPE Poland, a w latach 1996-1999 w kilkunastu sesjach szkoleniowych dla me-
nedżerów średniego i najwyższego szczebla w zakładach opieki zdrowotnej organizowanych w ramach 
międzynarodowego projektu Harvard Jagiellonian Consortium for Health: Strengthening Local Health Care 
Authorities. 

 



Rys. 02. Układ pracy, pytania i problemy badawcze

Czy występuje dodatnia korelacja między
przedsiębiorczością i rozwojem gospodarczym;
między przedsiębiorczością i restrukturyzacją
branż i sektorów?

Rozdział 1

Jak wygląda stan badań nad przedsiębiorczością
w systemach ochrony zdrowia?Rozdział 2

Czy są przesłanki, by wnosić, że przedsiębior-
czość w systemach ochrony zdrowia (w tym
w Polsce) zyskiwać będzie na znaczeniu
w najbliższych latach?
Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe pracy

Rozdział 3

Czy w procesie reformowania
systemu ochrony zdrowia w Polsce
tworzono warunki dla powstawania
i rozwoju postaw
przedsiębiorczych?

Część druga: Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1990–2004

Rozdziały:
4–6

Część pierwsza: Zagadnienia teoretyczne

Schemat do
analizy (rys. 02)

Jakie były rezultaty reformy systemu ochrony
zdrowia w latach 1990–2004?Rozdział 7

Jakie były najważniejsze dysfunkcje w procesie
reformowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce?

Część trzecia: Diagnoza i rekomendacje

Rozdział 8

Jakie rekomendacje można sformułować dla
ustawodawcy, które pozwoliłyby wyeliminować
zdiagnozowane w pracy dysfunkcje?

Rozdział 9
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W rozdziale 1 (Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego) dokonywa-
ny jest przegląd stanowisk w kwestii rozumienia przedsiębiorczości w ekonomii i na-
ukach zarządzania oraz określania roli przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. 
Spośród zróżnicowanych propozycji przedstawianych w tym rozdziale na potrzeby 
dalszej analizy przyjmuje się za Leibensteinem [Leibenstein, 1995] rozumienie przed-
siębiorczości jako sprężyny zarówno wzrostu gospodarczego, jak i transformacji.  

W rozdziale 2 (Przedsiębiorczość w sektorze ochrony zdrowia) przedstawiany jest 
najnowszy dorobek teoretyczny w tym zakresie. Rysowane są główne obszary badań 
oraz postawione pytania badawcze podejmowane w literaturze światowej. Na tym tle 
prezentowane są tendencje i trendy w polskiej literaturze przedmiotu tak w odniesieniu 
do zagadnień przedsiębiorczości, jak i przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia. 
W konkluzji stwierdza się, że w literaturze światowej badanie procesów przedsiębior-
czości w systemie ochrony zdrowia znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, a w Polsce 
jest to obszar niepoddany jeszcze systematycznym i zorganizowanym badaniom.  

Rozdział 3 (Powiększanie zakresu własności prywatnej w sektorze ochrony zdro-
wia) przedstawia główne trendy na rynkach usług zdrowotnych w systemach zdrowot-
nych państw wysoko rozwiniętych oraz niektórych państw transformujących swoje 
gospodarki. W konkluzji stwierdza się, że – akceptując fakt istnienia pewnych rodza-
jowych różnic między sektorem ochrony zdrowia i tradycyjnymi sekcjami gospodarki 
– sektor ochrony zdrowia podlega działaniu tych samych zjawisk i czynników, które 
obserwowane są w innych, tradycyjnych sekcjach. Można tu wskazać na dwie grupy 
takich czynników: globalizację usług zdrowotnych [Kruszka, 2003] oraz poszerzanie 
się udziału sektora prywatnego w sektorze ochrony zdrowia. To daje prawo do sformu-
łowania tezy, że w sektorze ochrony zdrowia zakres rozwiązań opierających się na 
mechanizmach rynkowych będzie się stopniowo zwiększał, tworząc tym samym pole 
(przestrzeń) dla przedsiębiorczości. Na takim tle prezentowane są hipotezy badawcze 
oraz kreślone potencjalne (przyszłe) obszary badań.  

Część druga książki (Zmiany w systemie ochrony zdrowia w latach 1990–2004), 
obejmująca rozdziały od 4 do 7, przedstawia najważniejsze zmiany dokonane w syste-
mie ochrony zdrowia w Polsce między 1990 i 2004 rokiem. Celem tej części pracy jest 
przedstawienie kluczowych rozwiązań w sferze regulacji i w sferze funkcjonalnej oraz 
ocena wprowadzonych zmian z punktu widzenia tworzenia warunków do powstawania 
i rozwoju postaw przedsiębiorczych, a także ocena skutków procesów restrukturyzacji 
w badanym sektorze.  

Reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce mieszczą się w logice nowego para-
dygmatu rozwiązywania problemów ochrony zdrowia przedstawianego przez Cherni-
chovsky’ego [Chernichovsky, 1995] i rozbudowanego o wprowadzone przez autora ele-
menty zmian w sferze regulacji i w sferze funkcjonalnej. Zmiany wprowadzane na róż-
nych etapach reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce rozpatrywane są 
z punktu widzenia tworzenia warunków brzegowych i dopełniających do powstawania 
i rozwoju postaw przedsiębiorczych w systemie (rys. 01). Zgodnie z przyjętą w pracy 
orientacją publiczne zakłady świadczące usługi zdrowotne straciły swoją uprzywilejowa-
ną pozycję, a nadrzędnym kryterium przyjętym w funkcji udzielania świadczeń stała się 
efektywność wyrastająca z wiary w pozytywne działanie mechanizmów konkurencji.  

W rozdziale 4 (Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce w okresie 1990–1998) 
przedstawiono kluczowe rozwiązania reform systemu ochrony zdrowia poprzedzają-
cych wprowadzenie reformy ochrony zdrowia z 1999 r. Przedstawienie rezultatów tych 
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działań daje podstawy do stwierdzenia, że w niektórych podsystemach systemu ochro-
ny zdrowia (produkcja i dystrybucja leków, częściowo podstawowa opieka zdrowotna 
oraz stomatologia) stworzono podstawy do rozwijania postaw przedsiębiorczych. Jed-
nym z wyników takich rozstrzygnięć była poprawa zaopatrzenia w leki i zwiększenie 
dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Rozdział 5 (Rozwiązania reformy z 1999 roku) omawia założenia i szczegółowe 
rozwiązania przyjęte w reformie wprowadzonej w styczniu 1999 r. w odniesieniu do 
organizacji, świadczenia i finansowania świadczeń zdrowotnych i obowiązujących do 
momentu wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia23. W rozdziale tym zamieszczone są również założenia i wyniki pro-
gramów restrukturyzacyjnych realizowanych w roku 2000 i 2001 oraz program działań 
osłonowych i restrukturyzacji z lat 2002 i 2003.  

W rozdziale 6 (Zmiany w latach 2003–2004) przedstawiane są zmiany wprowadzo-
ne w systemie ochrony zdrowia zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
w NFZ oraz zarysowane perspektywy dalszych działań restrukturyzacyjnych w syste-
mie ochrony zdrowia.  

Ostatni rozdział (7) tej części pracy (Rezultaty zmian wprowadzonych w systemie 
ochrony zdrowia) dokonuje syntetycznej oceny najważniejszych efektów reform prze-
prowadzonych od początku okresu transformacji, ze szczególnym jednak uwzględnie-
niem reformy z 1999 i 2001 r. Wykazuje się w nim, że cele reform systemu ochrony 
zdrowia zostały tylko w części osiągnięte. Restrukturyzacja zasobów systemu ochrony 
zdrowia w obszarach: zatrudnienia, liczby zakładów, liczby łóżek ostrych, liczby łóżek 
długoterminowych przyniosła rezultaty poniżej oczekiwań. Nie zostały też w sposób 
istotny złagodzone (czy wyeliminowane) negatywne mechanizmy prowadzące do za-
dłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

Chociaż w okresie 1990–2004 dokonano znacznych zmian w sferze regulacji praw-
nych w systemie ochrony zdrowia i dopuszczono do rynku usług zdrowotnych w szer-
szym zakresie prywatne podmioty, to podstawowy element rynku ochrony zdrowia, 
czyli lecznictwo szpitalne, był zdominowany przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej, wykazujące w swoim działaniu szereg dysfunkcji.  

Trzecia część pracy (Diagnoza i rekomendacje), czyli rozdziały 8 i 9, stanowi próbę 
diagnozy odnotowanych w rozdziałach wcześniejszych dysfunkcji tak w sferze regula-
cji, jak i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z punktu widzenia tworzenia pola 
dla powstawania i rozwijania postaw przedsiębiorczych (rozdz. 8) oraz sformułowania 
rekomendacji mających na celu zainicjowanie działań zorientowanych na budowanie 
takich sprzyjających przedsiębiorczości warunków (rozdz. 9) .  

W rozdziale 8 (Diagnoza przyczyn dysfunkcji w reformowaniu systemu ochrony 
zdrowia) wykazuje się, że ograniczone efekty reform systemu ochrony zdrowia są 
w bardzo znaczącym zakresie rezultatem dotkliwych ograniczeń w budowaniu pola dla 
postaw przedsiębiorczych. Wiąże się to w pierwszym rzędzie z ograniczeniem wyko-
rzystywania praw właścicielskich w systemie ochrony zdrowia, czyli stosowania kla-
sycznej zasady ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur, która 
może być uznana za konstytutywną dla przedsiębiorczości. Niestety, wskutek przyję-
tych w sferze regulacji rozwiązań jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczo-

                                                        
23 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391). 
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ny wpływ na zasilanie finansowe zakładów pozostających ich własnością, dysponowa-
nie zasobami tych zakładów oraz pozbawione są możliwości czerpania korzyści finan-
sowych z faktu ich posiadania.  

Wykorzystywanie zasobów systemu ochrony zdrowia jest silnie limitowane pozycją 
i polityką płatnika – monopsonisty. Petryfikacja istniejących rozwiązań niedopuszcza-
jących do powstania konkurencji w żadnej postaci (alternatywne ubezpieczenia zdro-
wotne czy uzupełniające ubezpieczenia zdrowotne) jest dławieniem dodatkowych zasi-
leń kapitałowych, które wydają się absolutnie niezbędne dla dalszych zmian w syste-
mie ochrony zdrowia. Taka sytuacja tworzy antybodźce do podejmowania działalności 
gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia i zwiększa poziom ryzyka dla prywatnych 
inwestycji w systemie ochrony zdrowia.  

Obok dysfunkcji wyrastających z przyjętych regulacji prawnych (sfera regulacji) 
istnieją niesprawności będące rezultatem błędów w działaniu (sfera funkcjonalna). 
Odnosi się to przede wszystkim do sposobów, w jaki jednostki samorządu terytorialne-
go sprawują nadzór i kontrolę nad podległymi im samodzielnymi zakładami opieki 
zdrowotnej. Nadzór i kontrola właścicielska są powierzchowne i organizowane w spo-
sób niesystematyczny.  

Brak pola do tworzenia i rozwijania postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony 
zdrowia nie sprowadza się tylko do braku zapewnienia warunków brzegowych do po-
dejmowania aktywności przedsiębiorczej w tym obszarze, choć bez wątpienia ma to 
najważniejsze znaczenie. Dopełniającą przeszkodą jest bardzo słaby system tworzenia 
zachęt dla przyszłych przedsiębiorców działających w tej sferze. Jak wykazano to 
w rozdziale 8 – w częściowej opozycji do innych sekcji gospodarki – w opiece zdro-
wotnej trudno jest znaleźć inicjatywy, programy czy organizacje zorientowane na po-
moc osobom chcącym uruchomić działalność gospodarczą w tym właśnie obszarze.  

Jak pokazują przykłady z podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii oraz rynku 
hurtowego i detalicznego obrotu lekami, jeżeli umożliwi się powstawanie i praktyko-
wanie postaw przedsiębiorczych, może to prowadzić do lepszej jakościowo opieki 
zdrowotnej, łatwiejszego dostępu do świadczeń oraz poprawy dostępu do leków 
i materiałów medycznych.  

Na kanwie diagnozy przedstawianej w rozdziale 8, w ostatnim, 9 rozdziale pracy 
(Rekomendacje) przedstawiane są wskazania co do kierunków reformowania systemu 
ochrony zdrowia w przyszłości. Najważniejszymi są: uporządkowanie stosunków wła-
sności w odniesieniu do zasobów szpitalnictwa, wzmocnienie funkcji właścicielskich 
w systemie ochrony zdrowia, zwiększenie zasileń finansowych oraz dopuszczenie do 
systemu kapitałów prywatnych (w szerszym niż dotychczas zakresie) czy to w formie 
bezpośrednich prywatnych inwestycji, czy programów wykorzystujących formułę 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Zamieszczony na końcu rozdziału 9 Epilog przedstawia najbardziej aktualne (w mo-
mencie finalizowania prac redakcyjnych) wydarzenia polityczne. Pokazują one, że 
żadna z ocen i propozycji przedstawianych w tej książce nie straciła na aktualności, co 
bynajmniej nie jest powodem do odczuwania satysfakcji przez autora.  

Autor ma świadomość ograniczeń i niedoskonałości pracy, ale silniejsze jest prze-
konanie, że: książka podejmuje zagadnienia w polskiej literaturze przedmiotu jeszcze 
niebadane, przyjęta w pracy orientacja pozwala na pełniejsze zdiagnozowanie czynni-
ków ograniczających zakres i głębokość procesów restrukturyzacji w sektorze ochrony 
zdrowia oraz wskazuje na rozwiązania, których uznanie i wdrożenie w praktyce dawa-
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łoby mocne podstawy do twierdzenia, iż proces restrukturyzacji sektora ochrony zdro-
wia (w tym przede wszystkim sfery lecznictwa szpitalnego) doprowadzić może do 
satysfakcjonujących rezultatów, tj. zahamowania zadłużania się samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmian w alokacji zasobów i lepszego ich wy-
korzystania. 

 



Część I 

Zagadnienia teoretyczne 



Rozdzia ł  1 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Celem tego rozdziału jest przegląd najważniejszych stanowisk w sprawie rozumie-
nia przedsiębiorczości i jej miejsca w naukach organizacji i zarządzania oraz ekonomii 
i określenia roli przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Rozdział ten ukazuje, że 
w literaturze (anglojęzycznej) przedmiotu przedsiębiorczość nie jest precyzyjnie i ostro 
definiowana oraz że zdaje się dopiero poszukiwać swojego miejsca w obszarze nauk 
organizacji i zarządzania. To czyni analizę pomieszczoną w tej książce aktualną i po-
zostającą w ścisłym związku z badaniami dokumentowanymi w anglojęzycznej litera-
turze przedmiotu. W opiniach badaczy i praktyków przedsiębiorczość odgrywa trudną 
do przecenienia rolę w procesach rozwoju gospodarczego oraz restrukturyzacji gospo-
darek, branż czy gałęzi. Konsekwentnie, wspieranie przedsiębiorczości sytuuje się 
wysoko wśród priorytetów organizacji międzynarodowych (OECD, Bank Światowy) 
oraz państw UE. Rozdział wieńczy prosty schemat przydatny do analizy czynników 
wpływających na powstawanie i rozwój postaw przedsiębiorczych, który wykorzystany 
będzie do analizy procesu reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i weryfi-
kacji hipotezy badawczej (przedstawianej w rozdziale 3).  

1.1. Pojęcie przedsiębiorczości 

Przedsiębiorczość nie doczekała się jeszcze takiego swojego określenia, które było-
by przyjmowane przez większość badaczy, mimo że – jak podkreśla Outcalt [Outcalt, 
2000] – pojęcie „przedsiębiorczość” posiada długą i bogatą historię w teorii ekonomii. 
Jednak badacze przedsiębiorczości ciągle konstatują brak powszechnie akceptowanej 
definicji przedsiębiorczości [Bygrave, Hofer, 1991]. Taki stan skłania niektórych bada-
czy do formułowania skrajnych ocen, czego przykładem może być stanowisko Ripsasa, 
według którego „przedsiębiorczość jest jednym z najmniej zrozumiałych tematów 
w ekonomii” [Ripsas, 1998, s. 103]. 

W konsekwencji mamy do czynienia z wieloma różnymi definicjami pojęcia 
„przedsiębiorczość”. Przeważa w tych próbach szerokie ujmowanie przedsiębiorczości, 
gdyż wąskie definicje były niebezpieczne. Z drugiej jednak strony zbyt szerokie ujęcia 
grożą ogólnikowością [OECD, 2003]. Burnett dokonując przeglądu definicji przedsię-
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biorcy i przedsiębiorczości, skłania się ku tezie, że ogólnie przyjęta, powszechna defi-
nicja przedsiębiorczości byłaby wręcz nieodpowiednia, biorąc pod uwagę fakt, że cha-
rakterystyki przedsiębiorców są niepowtarzalne. Co więcej, jeden z kluczowych czyn-
ników sukcesu przedsiębiorców polega na tym, że różnie postrzegają oni rzeczywistość 
i działają według indywidualnych planów. Z tego autor wyciąga wniosek, że jedyną 
słuszną postawą jest przyjęcie, iż to sam przedsiębiorca definiuje swoją rolę i robi to 
w sposób niezależny i typowy dla siebie [Burnett, 2001]. Przywołuje przy tym defini-
cję Wonga (który sam jest reprezentatywnym przykładem przedsiębiorczego sukce-
su24), według której przedsiębiorczość jest: „entuzjastyczną wiarą w innowacyjność 
i generowanie pomysłów, które są z pasją realizowane w celu osiągania ponadprzecięt-
nych korzyści” [Burnett, 2001]. W tym ujęciu przedsiębiorczość jest organicznym 
procesem udoskonalania i redefiniowania.  

Istnieje jednak potrzeba takiego zdefiniowania przedsiębiorczości, które wychodzi-
łoby poza obręb indywidualnych skal doświadczeń i wartości. Stąd też próby identyfi-
kowania zjawiska przedsiębiorczości z funkcją podejmowania ryzyka, koordynacją 
zasobów produkcyjnych, wprowadzaniem innowacji czy dostarczaniem kapitału [Ho-
selitz, 1952]. Long [Long, 1983] proponuje – biorąc pod uwagę dorobek historyczny – 
zawrzeć w definicji przedsiębiorczości trzy cechy, które w różnych proporcjach włączane 
były do definicji przedsiębiorczości przez różnych autorów w różnym czasie: niepewność 
i ryzyko, dopełniające kompetencje kierownicze oraz kreatywny oportunizm.  

Bygrave i Hofer koncentrują się na procesie przedsiębiorczym i definiują przedsię-
biorczość jako proces  „obejmujący wszystkie funkcje, aktywności i działania związa-
ne z dostrzeganiem możliwości i szans oraz tworzeniem organizacji nastawionych na 
wykorzystanie tych szans” [Bygrave, Hofer, 1991].  

Ujęcie przedsiębiorczości jako zjawiska występującego na poziomie firmy czy 
przedsiębiorstwa jest tylko jednym z wielu sposobów przejawiania się przedsiębiorczo-
ści [Shane, Venkataraman, 2000]. Istnieją również próby szerokiego spojrzenia na 
przedsiębiorczość z uwzględnieniem tworzenia międzynarodowych aliansów, pracy 
w sieci czy międzynarodowej przedsiębiorczości [Hitt i in., 2002].  

Niechęć przywoływanych powyżej i innych [Long, 1983] autorów do sformułowa-
nia wąskiej definicji przedsiębiorczości wynikać może z bogactwa określeń, jakie temu 
zjawisku przydawano na przestrzeni wieków.  

Pojęcie „przedsiębiorczość” nie jest precyzyjnie definiowane również przez mię-
dzynarodowe instytucje i organizacje, a jego opisowa definicja wskazuje, że przedsię-
biorczość jest czymś więcej niż konkurencją i ponoszeniem ryzyka związanego z ini-
cjowaniem działalności gospodarczej [OECD, 1998]. W dokumentach Unii Europej-
skiej również nie spotykamy jednorodnej definicji przedsiębiorczości, a Green Paper 
z 2003 r. poświęcony przedsiębiorczości oferuje jej opisową definicję, widząc w przed-
siębiorczości:  

po pierwsze i przede wszystkim postawę obejmującą indywidualne motywacje i umiejętności 
identyfikowania możliwości rynkowych niezależnie lub w ramach organizacji oraz dążenia do ich 
zrealizowania w celu wytworzenia nowej wartości lub osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. 
Przedsiębiorczość wykorzystuje kreatywność lub innowacje do wchodzenia i konkurowania na 

                                                        
24 Dr Y.Y. Wong jest założycielem i prezydentem WyWyGroup, obecnie dużego azjatyckiego konglo-

meratu, i przykładem krajowej przedsiębiorczości. Jest przy tym honorowym profesorem University of 
Stirling oraz przewodniczącym singapurskiego oddziału Pacific Basin Economic Council.  
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istniejącym rynku, zmieniania tego rynku lub kreowanie nowego. Przekucie pomysłu biznesowe-
go w sukces wymaga umiejętności połączenia kreatywności czy innowacji z umiejętnym zarzą-
dzaniem i dostosowania przedsięwzięcia biznesowego w taki sposób, aby optymalizować jego 
rozwój we wszystkich fazach jego cyklu życia [EC Green Paper, 2003, s. 5].  

Ten opis jest zwieńczony definicją, wedle której  

przedsiębiorczość jest postawą i procesem tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej przez 
łączenie ze sobą podejmowania ryzyka, kreatywności i/lub innowacji z dobrym zarządzaniem 
w ramach nowych lub istniejących organizacji [EC Green Paper, 2003, s. 6].  

W definicji tej zwraca uwagę połączenie przedsiębiorczości (entrepreneurship) 
z przedsiębiorczością wewnętrzną (intrapreneurship), która jest definiowana jako 
„(...) proces, w którym poprzez stworzenie przedsiębiorczej kultury wewnątrz organi-
zacji wytwarzane są innowacyjne produkty i procesy” [Kirby, 2003, s. 300]. Chociaż 
między przedsiębiorczością i przedsiębiorczością wewnętrzną istnieją podobieństwa 
(orientacja na innowacje, tworzenie nowej wartości, inwestowanie w ryzykowne 
przedsięwzięcia), to odnotować też trzeba pewne różnice: 

− intrapreneurship wykazuje raczej tendencje do utrzymywania i petryfikowania 
struktur organizacji, podczas kiedy entrepreneurship zmierza do zmiany struktur 
lub do tworzenia nowych, 

− przeciwnikiem dla przedsiębiorcy jest rynek, podczas gdy dla przedsiębiorcy 
wewnętrznego może to też być dodatkowo kultura organizacji,  

− kłopoty z dostępem do kapitału są dla przedsiębiorców znacznie bardziej do-
tkliwe niż dla przedsiębiorców wewnętrznych [Kirby, 2003, s. 300]. 

Wątek przedsiębiorczości wewnętrznej ma interesujący walor aplikacyjny przy 
rozważaniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem dużych podmiotów gospodar-
czych oraz organizacji będących publiczną własnością.  

Również w opracowaniach OECD podkreśla się, że pomimo częstego podejmowa-
nia problematyki przedsiębiorczości w gospodarkach rynkowych pojęcie to jest okre-
ślane w sposób wymijający (elusive) [OECD, 2003, s. 34]. Tak można bowiem ocenić 
propozycję, według której przedsiębiorczość jest pojęciem „znacznie szerszym niż 
konkurencja i podejmowanie ryzyka związanego z inicjowaniem działalności gospo-
darczej” [OECD, 1998].  

Nolan [OECD, 2003] zwraca uwagę, że wąskie definicje przedsiębiorczości były 
niebezpieczne aż do momentu, kiedy stawały się ogólnikowe. To z kolei można tłuma-
czyć różnicami w cechach przypisywanych przedsiębiorcom, np. akceptacji ryzyka. 
Nie ma zgody co do tego, co mogłoby być godną zaufania grupą wskaźników przed-
siębiorczości. Z różnych powodów niektórzy wskazują na liczbę nowo powstających 
firm, inni na firmy prowadzone przez ich właścicieli, a jeszcze inni koncentrują się na 
szybko rozwijających się firmach tak nowych, jak i istniejących na rynku. Żadna z tych 
perspektyw nie jest wyczerpująca i każda koncentruje się na jednym tylko aspekcie. 
W opracowaniu OECD z 2003 r. przedsiębiorczość jest rozumiana jako akt identyfi-
kowania i dostosowywania się (seizing) do nowych możliwości biznesowych [OECD, 
2003, s. 34], czyli podobnie jak to było określane w opracowaniu z 1998 r. [OECD, 
1998].  

Choć wielu ekonomistów akceptuje rolę przedsiębiorców jako innowatorów, to od-
noszenie takiego do warunków krajów rozwijających się nastręczałoby sporo kłopo-
tów. Przedsiębiorcy w tych krajach podążają raczej ścieżką określaną przez Druckera 
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jako creative imitation [Drucker, 1985, s. 220–225]. Kreatywna imitacja ma miejsce 
wtedy, kiedy przedsiębiorcy imitujący innowacje wytworzone przez innych potrafią 
lepiej je zastosować, wykorzystać lub sprzedać na swoich rynkach.  

Wobec braku powszechnie przyjętej definicji przedsiębiorczości można odwoływać 
się bądź to do list cech przedsiębiorcy prezentowanych przez poszczególnych autorów 
[np. Casson, 2003, s. 31; Wickham, 2001, s. 51–59], bądź do uogólnionego zestawu 
cech przypisywanych przedsiębiorcom, do którego zaliczamy: zdolność i skłonność do 
podejmowania ryzyka, zagospodarowywanie/wypełnianie nisz rynkowych, przywódz-
two, innowacyjność bądź kreatywna imitacja, i z takiej właśnie perspektywy patrzeć na 
przedsiębiorczość.  

W dalszej części pracy przedsiębiorczość będzie rozumiana jako wyrastający z jed-
nostkowych działań proces wykorzystywania szans i tworzenia nowej wartości, który 
inicjuje i/lub wzmacnia procesy restrukturyzacji sekcji/branż gospodarki. W ten spo-
sób, za Leibensteinem [Leibenstein, 1995], upatrywać będziemy w przedsiębiorczości 
stymulatora procesu transformacji. Przyjmujemy również za Harperem, że działalność 
przedsiębiorcza może być realizowana nie tylko poprzez zakładanie nowych przedsię-
biorstw [Harper, 2003, s. 11], jak tego chcą Shane i Venkataraman [Shane, Venkatara-
man, 2000, s. 224]. 

Zjawisko przedsiębiorczości podejmowane było i jest w naukach społecznych, hu-
manistycznych oraz ekonomicznych przez kilka dyscyplin, począwszy od socjologii 
(krótki przegląd najważniejszych prądów daje S.M. Lipset [Lipset, 2000]), poprzez  
ekonomię (najważniejsze odniesienia można spotkać u Swedberga [Swedberg, 2000]), 
do organizacji i zarządzania (ujęcie prezentowane przez: [Bridge, O’Neill, Cromie, 
2003] czy [Wickham, 2001]).  

Z uwagi na charakter pracy poniżej przedstawione zostaną wybrane wątki dotyczące 
przedsiębiorczości podejmowane w ekonomii oraz naukach organizacji i zarządzania.  

1.2. Przedsiębiorczość w ekonomii oraz w naukach organizacji i zarzą-
dzania  

Wątek przedsiębiorcy i przedsiębiorczości wywodzący się od Cantillona i Saya25 
był rozwijany w teorii ekonomii w pierwszych dekadach dwudziestego stulecia  
[Knight, 1921; Schumpeter, 1934], by potem na wiele lat zniknąć z głównego nurtu 
rozważań [Baretto, 1989]. W drugiej połowie minionego stulecia odżyło zainteresowa-
nie zagadnieniami zarówno przedsiębiorczości [Santarelli, Pesciarelli, 1990], jak 
i przedsiębiorcami [Faris, 1999]. Wątek przedsiębiorcy był rozwijany w teorii ekono-
mii przez wielu badaczy.  

Hébert i Link przedstawiając dwanaście cech przypisywanych przedsiębiorcom, 
wiążą je z trzema (umownymi) szkołami myślenia w ekonomii: niemiecką (reprezen-

                                                        
25 W badaniu wątków związanych z przedsiębiorcami i przedsiębiorczością można byłoby się cofnąć 

w czasie nawet do starożytności, ale wobec braku potrzeby dokonywania tak szerokiego przeglądu stano-
wisk ograniczamy się do klasyków. 
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towaną m.in. przez Sombarta), austriacką (m.in. Kirzner) oraz chicagowską (m.in. 
Schultz) [Hébert, Link, 1988].  

Renesans przedsiębiorczości w teorii ekonomii przypadł na ostatnią dekadę ubie-
głego stulecia i był inspirowany pracami Kirznera [Kirzner, 1992]. Etapem poprzedza-
jącym było wydanie przez Cassona pracy na temat przedsiębiorcy w teorii ekonomii 
[Casson, 1982].  

Pomimo długiej historii podejmowania różnych aspektów przedsiębiorczości w teo-
rii ekonomii teoria ta nie oferuje rozwiniętego modelu roli przedsiębiorcy w rozwoju 
gospodarczym. Rozważania teoretyczne ciążyły bardziej ku teorii przedsiębiorstwa 
(z funkcją produkcji, modelem równowagi, założeniem o pełnej informacji), pozosta-
wiając kwestie przedsiębiorcy jako agenta zmiany nieco na uboczu [Ripsas, 1998, 
s. 105]. Jak wskazuje Harper, główny nurt neoklasycznej ekonomii przedstawia bardzo 
wypaczony obraz  procesu konkurencji oraz transformacji ekonomicznej i procesów 
dostosowania, zakładając, że podmioty podejmujące decyzje „(...) działają w sposób 
mechaniczny i automatyczny na sygnały płynące z rynku” [Harper, 2003, s. 5]. Brak 
stosownych modeli rozwoju przedsiębiorczości konstatują również Morris, Schinde-
hutte i Allen, którzy w swojej analizie wskazują dodatkowo na brak konsensusu za-
równo co do definicji, natury i struktury, jak i ewolucji modeli biznesu [Morris, Schin-
dehutte, Allen, 2004]. 

W naukach organizacji i zarządzania przedsiębiorczość jest rozumiana jako zjawi-
sko behawioralne, które można opisać jako dążenie do wykorzystania szans bizneso-
wych bez względu na posiadane w danej chwili zasoby [Stevenson, Roberts, Groubeck, 
1994, s. 5]. Zachowania przedsiębiorcze nie mogą być wyjaśnione przez samą teorię 
ekonomii ze względu na istotne znaczenie w tym procesie czynników psychologicz-
nych, kulturowych i społecznych.  

W literaturze anglosaskiej przedsiębiorczość poszukuje dopiero swojego miejsca 
wśród nauk organizacji i zarządzania i wielu autorów próbuje określić pole badawcze 
dla niej [Aldrich, Baker, 1997]. Podejmowane są próby tworzenia listy najczęściej 
publikowanych autorów [Shane, 1997], najczęściej cytowanych źródeł [Romano, Rat-
natunga, 1996] i opracowań [Béchard 1997; Romano, Ratnatunga, 1996]. Towarzyszą 
temu próby badania wzajemnych powiązań między autorami, instytucjami, publika-
cjami i dyscyplinami podstawowymi [Déry, Toulouse, 1996] oraz polami badawczymi 
[Grégoire, Déry, Béchard, 2001].  

Prezentowana przez Grégoire’a i in. [Grégoire, Meyer, De Castro, 2002] analiza 
zawartości sześciu kluczowych czasopism o zarządzaniu26 w okresie między 1985 
a 2001 rokiem oraz lektura 104 publikacji prezentujących wyniki badań empirycznych 
pokazały, że badania nad przedsiębiorczością publikowane w badanych czasopismach 
cechowało orientowanie się na miary i pomiar efektów działalności, wzrastający udział 
analiz na poziomie mikro (przedsiębiorstwa) i większe oparcie na danych wtórnych. 
Grégoire, Meyer oraz De Castro z satysfakcją konstatują fakt doskonalenia metod ana-
litycznych stosowanych w badaniach nad przedsiębiorczością (np. metody statystyczne 
i analityczne), ale równocześnie wyrażają pewne zaniepokojenie konsekwencjami teo-
retycznymi i metodologicznymi, jakie taka konceptualizacja ze sobą przynosi. Nie ma 
np. dużej liczby badań nad zmiennymi zależnymi używanymi przez badaczy czy kon-

                                                        
26 Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, Journal of Management, Ma-

nagement Science, Organization Science oraz Strategic Management Journal. 
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figuracją badanych zmiennych, celami badań, metodami i technikami charakterystycz-
nymi dla badań nad przedsiębiorczością [Grégoire, Meyer, De Castro, 2002].  

Wskazuje się również, że z biegiem lat zainteresowania badawcze poszerzały się 
(wychodząc od zagadnień sektora małych i średnich przedsiębiorstw) na zagadnienia 
sylwetek i cech przedsiębiorców, procesu przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. 
Współcześnie wśród zagadnień najczęściej podejmowanych w badaniach nad przed-
siębiorczością znajdują się: rezultaty działalności małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP), strategie i zmiany w strategii MSP, decyzje o podjęciu działalności gospodar-
czej oraz przetrwanie MSP w kontekście wzrostu gospodarczego [Grégoire, Meyer, De 
Castro, 2002].  

W Polsce badania nad przedsiębiorczością podejmowane są w kilku podstawowych 
wymiarach, w tym w wymiarze strategii organizacji. Bratnicki [Bratnicki 2004, s. 12– 
–14] rozwija koncepcje strategicznego prowadzenia przedsiębiorczości oraz strategii 
przedsiębiorczości.  

1.3. Ekonomiczny wymiar przedsiębiorczości 

Na związki między przedsiębiorczością i produkcją pierwszy zwrócił uwagę Mar- 
shall [Marshall, 1920], który wyróżnił cztery czynniki produkcji: ziemię, pracę, kapitał 
i organizację. Organizacja jest w tym ujęciu czynnikiem koordynującym, spajającym 
pozostałe. Marshall wierzył, że to przedsiębiorczość jest elementem organizującym 
i dynamizującym organizację. Współcześnie niektórzy ekonomiści idą dalej i za czwar-
ty czynnik produkcji uznają właśnie przedsiębiorczość [Arnold, 1996]. Chociaż wielu 
ekonomistów zgadza się z tezą, że przedsiębiorczość jest niezbędna dla wzrostu go-
spodarczego, to nie ma powszechnej zgody co do roli pełnionej przez przedsiębiorców 
w tym procesie. Jedna ze szkół sugeruje, że rolą przedsiębiorcy jest podejmowanie 
ryzyka w warunkach niepewności i niepełnej informacji, podczas gdy inna utrzymuje, 
że taką rolą jest wprowadzanie innowacji, a sam proces innowacji – jak go ujmuje 
Kirzner – jest spontanicznym, nierozmyślnym procesem uczenia się [Kirzner, 1985]. 
Leibenstein precyzuje, że przedsiębiorcy posiadają dar dostrzegania i wypełniania nisz 
rynkowych m.in. przez innowacyjne łączenie różnych czynników i realizację niezaspo-
kojonego popytu [Leibenstein, 1995].  

Chociaż przedsiębiorczość jest umocowana w teorii i traktowana bądź jako jeden 
z czterech czynników produkcji (Arnold), bądź jako czynnik dynamizujący organizację 
(Marshall), to w porównaniu z zaawansowaniem badań nad pozostałymi czynnikami 
produkcji można uznać, że badania nad przedsiębiorczością pozostają w początkowej 
fazie rozwoju. Dorobek teorii wzrostu ekonomicznego, zdaniem niektórych badaczy, 
„znacznie ucierpiał wskutek zaniedbania badania roli przedsiębiorczości” [Kirzner, 
1985, s. 69]. Istnieją ku temu dwie przyczyny: po pierwsze, przedsiębiorczość jest 
empirycznie trudno mierzalna. Jeżeli nie ma wśród ekonomistów zgody co do definicji 
przedsiębiorczości, to problematyczne wydaje się konstruowanie narzędzi do jej po-
miaru. Po drugie, cechą przedsiębiorczości jest niepewność i przejawia się to brakiem 
wystarczającej ilości informacji, nieznaną funkcją produkcji czy błędami rynkowymi. 
Jak wskazuje Leibenstein [Leibenstein, 1995], przedsiębiorczość pojawia się po to, by 
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„poprawiać niedoskonałości rynku”. Jednakże większość modeli ekonomicznych za-
kłada dostęp do pełnej informacji i jasno zdefiniowaną funkcję produkcji. Dlatego też 
przedsiębiorcy nie są uwzględniani w tych modelach [Leibenstein, 1995].  

Kilby diagnozuje, że przedsiębiorczość jest zagadnieniem niedostatecznie dostrze-
ganym w ekonomii, i utrzymuje, że przedsiębiorczość przejawia się „tylko w niższych 
rejestrach, tam gdzie mamy do czynienia z niedostateczną wiedzą i z niedoskonało-
ściami rynku” [Kilby, 1983]. To m.in. sprawia, że zjawisko to jest pomijane szczegól-
nie wówczas, kiedy tworzone są modele dotyczące krajów wysoko rozwiniętych. 
W modelu tworzonym dla krajów rozwijających się usuwa się założenie o dostępie do 
pełnej, kompletnej informacji rynkowej. Ten bardziej realistyczny obraz rynków po-
zwala zaistnieć przedsiębiorczości jako jednemu z kluczowych czynników transforma-
cji rynkowej, wzrostu gospodarczego i rozwoju.  

Leibenstein utrzymuje, że w procesie rozwoju ekonomicznego w państwach rozwi-
jających się zachodzą równocześnie dwa procesy: wzrostu gospodarczego i transfor-
macji gospodarczej. W celu zwiększenia wysokości dochodu narodowego liczonego na 
głowę mieszkańca musi dokonać się „zmiana mniej wydajnych technik na bardziej 
wydajne” [Leibenstein, 1995]. Ten zwrot jest procesem transformacji rynkowej i może 
przyjmować formę wytwarzania nowych produktów, nowych umiejętności czy nowych 
rynków. Przedsiębiorczość jest sprężyną zarówno wzrostu gospodarczego [Thurik, 
1995; Braunerhjelm, Carlsson, 1999; Reynolds, 1999], jak i transformacji. Bez przed-
siębiorców nie byłoby innowacji czy twórczej imitacji na rynku, a zatem nie następo-
wałaby transformacja w kierunku nowych metod produkcji i nowych produktów 
w danej gospodarce. Uczestnicząc w transformacji, przedsiębiorcy nie tylko dostarcza-
ją nowych dóbr i usług, ale tworzą również nowe miejsca pracy [van Praag, van 
Ophem, 1995; Jackson, Klich, Poznańska, 1998]. W rezultacie przedsiębiorczość jest 
niezbędnym składnikiem procesu rozwoju gospodarczego i służy zarówno jako katali-
zator transformacji rynkowej, jak i dostarcza nowych możliwości wzrostu gospodar-
czego, zatrudnienia i wzrostu dochodu narodowego w przeliczeniu na głowę mieszkań-
ca [Harper, 2003].  

Audretsch i Thurik [Audretsch, Thurik, 2004] rozwijając koncepcję modelu gospo-
darki opartego na przedsiębiorczości (entrepreneurial economy) i traktując go jako 
przeciwieństwo tradycyjnego modelu gospodarki (managed economy), wskazują na 
trzy zasadnicze obszary pozytywnego wpływu przedsiębiorczości i małych firm na 
rozwój gospodarczy: 

kreowanie nowych firm opartych na wiedzy (knowledge spillovers); • 
• 
• 

zwiększanie liczby przedsiębiorstw (a przez to i konkurencji); 
zwiększanie zróżnicowania między przedsiębiorstwami [Audretsch, Thurik, 
2004]. 

Tradycyjny model (managed economy) „koncentruje się (revolves) na relacjach 
między stabilnością, specjalizacją, jednorodnością, skalą, pewnością i przewidywalno-
ścią z jednej i wzrostem gospodarczym z drugiej strony. W przeciwieństwie do tego, 
model gospodarki oparty na przedsiębiorczości koncentruje się na związkach między 
elastycznością, zmiennością, różnorodnością, nowością, innowacjami, sprzężeniami 
i klastrami z jednej i wzrostem gospodarczym z drugiej strony” [Audretsch, Thurik, 
2004, s. 7]. Różnice między tymi modelami autorzy przedstawiają, odwołując się do 
czterech obszarów (pól): 

 

 



 34

1) podstawowych sił, na których opierają się wyróżnione modele, 
2) środowiska zewnętrznego, 
3) funkcjonowania firm, 
4) polityki rządu. 
Mówiąc o podstawowych siłach, Audretsch i Thurik przeciwstawiają lokalności, 

kontynuacji oraz dylematowi: praca czy wysokie płace (typowym dla modelu tradycyj-
nego), globalną orientację, zmianę oraz koniunkcję: praca i wysokie płace. W tej kon-
cepcji model oparty na przedsiębiorczości bazuje na zmianie, a nie na kontynuacji jak 
model tradycyjny. Model oparty na przedsiębiorczości zmianę prowokuje i ze zmiany 
czerpie, na niej się rozwija.  

W odniesieniu do środowiska zewnętrznego elementy typowe dla modelu tradycyjne-
go: stabilność, specjalizację i homogeniczność, autorzy kontrastują ze zmianą, różnorod-
nością i heterogenicznością – typowymi dla modelu opartego na przedsiębiorczości. 

W polu funkcjonowanie firm w modelu tradycyjnym zjawiska takie, jak: kontrola, 
transakcje, konkurencja i współdziałanie (rozumiane jako dopełniające się) oraz zjawi-
sko ekonomii skali, konfrontowane są z motywacją, wymianą dokonującą się na rynku, 
konkurencją i współdziałaniem (jako substytutami) oraz elastycznością produkcji jako 
wyznacznikami modelu opartego na przedsiębiorczości. Warto przy tym podkreślić, że 
w modelu ekonomii opartej na przedsiębiorczości akcentuje się potrzebę skutecznej 
motywacji pracowników do eksploracji nowych możliwości i procesów (by lepiej re-
alizować cele organizacji). Tutaj podkreśla się znaczenie przywództwa, szczególnie 
przywództwa transformacyjnego [Bass, Avolio, Atwater, 1996].  

W przypadku polityki rządu różnice między modelem tradycyjnym a opartym na 
przedsiębiorczości dotyczą filozofii polityki rządu (odpowiednio: wymuszanie i zezwa-
lanie), celów (ukierunkowanie na wyniki wobec orientacji na zasoby), poziomów (kra-
jowy versus lokalny) oraz zasilania kapitałowego (stabilne powiązania między banka-
mi i firmami versus dynamiczne i zróżnicowane związki firm oraz różnych instytucji 
finansowych i kapitałowych) [Audretsch, Thurik, 2004]. 

Model gospodarki bazujący na przedsiębiorczości uwzględnia dużo pełniej niż mo-
del tradycyjny warunki tworzone współcześnie przez turbulentne otoczenie i w sposób 
naturalny współgra z rozumieniem przedsiębiorczości jako czynnika dynamizującego 
procesy transformacji. Wydaje się, że model gospodarki bazujący na przedsiębiorczo-
ści, przydając wyższości zmianie nad trwałością, bardziej wychodzi naprzeciw pro-
blemom i potrzebom współczesnych organizacji i firm, które muszą konkurować 
w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu. Politykę w zakresie konkurencyjności okre-
śla się przy tym jako „(...) zestaw działań publicznych, które pozwalają swoim przed-
siębiorcom wzmocnić ich pozycję na konkurencyjnych rynkach i przez to tworzyć 
zysk, zwiększać zatrudnienie i polepszać ogólny standard życia” [Peneder, 2001, 
s. 158]. Pender podziela pogląd, że trzema filarami polityki konkurencyjności są: 
sprawnie działający rynek, innowacje i przedsiębiorczość oraz możliwość uczenia się 
i akumulowania zasobów, które są pożądane przez konkurencję [Peneder, 2001, 
s. 174]. Są przesłanki, by twierdzić, że model bazujący na przedsiębiorczości jest bar-
dziej zbieżny z warunkami tworzonymi w systemach tych państw postkomunistycz-
nych, które dokonują głębokiej transformacji gospodarczej. Konsekwentnie, za takim 
właśnie modelem ekonomii opowiada się autor, a przedstawiane w dalszej części 
książki analizy, oceny oraz rekomendacje wpisują się całkowicie w wyżej zakreślony 
model gospodarki oparty na przedsiębiorczości.  
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Przekonanie o pozytywnym wpływie przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy le-
ży u podstaw programów konstruowanych z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości 
realizowanych przez OECD i Bank Światowy. W tym kontekście znamienny jest fakt, 
że nie ma wielu studiów na temat zależności między narodzinami nowych firm i lokal-
nym rozwojem gospodarczym [OECD, 2003]. Studium bazujące na danych pozyska-
nych z 29 krajów (spośród których 22 to kraje należące do OECD) [OECD, 2003] 
definiuje zasadnicze kanały, poprzez które nowe firmy oddziałują na lokalną gospo-
darkę. Są to: tworzenie nowych miejsc pracy, większe dochody z podatków lokalnych, 
rozwój usług i pozytywny wpływ na motywacje zarówno przedsiębiorców, jak i za-
trudnionych w małych i średnich firmach osób. Studium identyfikuje listę najważniej-
szych barier dla rozwoju przedsiębiorczości w regionach zaniedbanych: niedostateczna 
liczba sieci biznesowych i społecznych, niski popyt na rynkach lokalnych, mała war-
tość (atrakcyjność) mieszkalna terenów i skomplikowany sposób uzyskiwania prawa 
własności do nieruchomości, trudności w dostępie do kapitału, brak doświadczenia 
zawodowego i odpowiednich umiejętności wśród ludzi zamieszkujących dany teren, 
przeszkody kulturowe, brak indywidualnych motywacji, zamykanie się w ramach 
branż już istniejących na danym terenie (sectoral clustering), wysoki wskaźnik prze-
stępczości, problemy z porzuceniem praktyki uzależnienia się bezrobotnych od sfery 
opieki socjalnej i zasiłków czy oraz regulacje prawne [OECD, 2003, s. 47–53].  

Wątek badań nad przedsiębiorczością w kontekście jej roli w stymulowaniu rozwo-
ju gospodarczego jest obecny również w projektach realizowanych przez Bank Świa-
towy. Badania Nelsona i Packa pokazały m.in. rolę przedsiębiorczości w procesach 
zmian i dostosowywania gospodarek dynamicznie rozwijających się państw Azji [Nel-
son, Pack, 1998]. Autorzy ci wyróżnili dwie grupy teorii wyjaśniających fenomen 
szybkiego wzrostu gospodarczego  Tajwanu, Singapuru, Hongkongu czy Korei Połu-
dniowej: teorie akumulacji i teorie asymilacji. Pierwsze wskazują na znaczenie inwe-
stycji w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, podczas kiedy teorie asymilacji podkre-
ślają rolę przedsiębiorczości i innowacji i pokazują, że inwestycje w kapitał ludzki 
i fizyczny są zagadnieniem podstawowym, ale nie wystarczającym do osiągania szyb-
kiego wzrostu.  

Chociaż przedsiębiorczość może wpływać na tempo transformacji gospodarczej 
i rozwój gospodarczy, nieliczne tylko kraje wykorzystują programy aktywnego wspie-
rania przedsiębiorczości. Dodatkowo wiele krajów rozwijających się koncentruje się 
bardziej na popieraniu działalności korporacji międzynarodowych niż przedsiębiorczo-
ści krajowej [Burnett, 2000]. Korporacje międzynarodowe mogą przyczynić się do 
wzrostu dochodów kraju, w którym prowadzą działalność, wprowadzają innowacje 
i mogą działać jako katalizator transformacji rynkowych, zatem to one, korporacje, 
mogą być wykorzystane jako źródła rozwoju. Jednakże Saeed sugeruje, że lepszym 
rozwiązaniem jest promowanie przez rządy krajowej przedsiębiorczości reprezentowa-
nej przez firmy krajowe, ponieważ to krajowi przedsiębiorcy mają lepsze rozeznanie 
krajowych rynków i bardziej precyzyjną wiedzę o popycie, który musi być przez 
przedsiębiorców zaspokojony [Saeed, 1998].  

W teoretycznych rozważaniach poświęconych przedsiębiorczości uwagę badaczy 
przykuwa szara strefa. Wśród teoretyków nie ma zgody co do interpretacji szarej strefy 
i tego, czy zatrudnienie w szarej strefie gospodarki jest korzystne dla rozwoju poprzez 
przedsiębiorczość. 
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Saeed sugeruje, że wiele spośród rodzinnych firm i sklepów tworzących szarą strefę 
jest przedsięwzięciami przedsiębiorczymi. Twierdzi, że zwarta struktura firm rodzin-
nych sprzyja inkubacji pomysłów, które są następnie testowane w szarej strefie, a po-
tem wykorzystane do przekształcania produktów i procesów. Ponadto utrzymuje, że 
kobiety i ludzie młodzi są zazwyczaj jako pierwsi wypychani z legalnego rynku pracy, 
zatem ich pomysły są wykluczane z oficjalnego sektora. Ci ludzie ze swoimi pomy-
słami i potencjałem przedsiębiorczym zasilają często szarą strefę, bądź to podejmując 
pracę w małych firmach rodzinnych bez umowy o pracę, bądź to samodzielnie wytwa-
rzając dobra czy świadcząc usługi bez rejestrowania swojej działalności gospodarczej.  
Szara strefa pełni w ten sposób rolę ujścia dla przedsiębiorczych pomysłów [Saeed, 
1998]. 

Odmienne stanowisko w tej kwestii prezentują Carree, van Stel, Thurik i Wenne-
kers [Carree i in., 2000], sugerując, że samozatrudnienie w szarej strefie może udarem-
niać wzrost poprzez przedsiębiorczość. Twierdzą, że gospodarka będzie cierpieć wsku-
tek wolniejszego tempa wzrostu zarówno wtedy, kiedy udział własności krajo-
wej/narodowej jest zbyt mały, jak i wówczas, gdy jest zbyt duży. Ponieważ duża liczba 
firm w szarej strefie sprzedaje dobra i usługi dostępne na oficjalnym rynku, firmy sza-
rej strefy nie przyczyniają się do transformacji rynku. Autorzy ci utrzymują ponadto, 
że stosunki własności w szarej strefie rzadko przyczyniają się do transformacji gospo-
darki czy do wytwarzania innowacji bądź kreatywnego naśladownictwa [Carree i in., 
2000]. 

Zagadnienia przedsiębiorczości podejmowane są bardzo często w państwach rozwi-
jających się, gdzie sektor małych i średnich przedsiębiorstw gra istotną rolę w rozwoju 
gospodarczym kraju. W takich jednak przypadkach przedsiębiorczość jest sprowadzana 
do podejmowania działalności gospodarczej na małą skalę, gdzie podkreśla się jednak 
jej rolę w rozwoju społecznym i politycznym, tworzeniu miejsc pracy, zrównoważo-
nym wzroście regionów, tworzeniu dochodów. Czasem wskazuje się na specyficzne 
zadania przedsiębiorczości związane z pomocą w przeprowadzaniu zmian w sposób 
stopniowy i taki, który nie wywołuje niepokojów społecznych [Batra, 2002]. Doświad-
czenia gospodarki chińskiej z okresu 1990–2002 wskazują również na pozytywny 
wpływ klimatu przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy tak w odniesieniu do firm 
prywatnych, jak i państwowych [Tan, 2005].  

Znaczenie przedsiębiorczości w stymulowaniu i przeprowadzaniu zmian struktural-
nych oraz realizacji wyzwań związanych z globalizacją podkreśla OECD, stwierdzając, 
że bez dynamizmu wnoszonego do gospodarki przez przedsiębiorczość wyzwania 
związane z globalizacją i zmianami strukturalnymi byłyby nie do przezwyciężenia 
[OECD, 1998]. Komisja Europejska precyzuje to i wśród korzyści płynących z przed-
siębiorczości wylicza: tworzenie nowych miejsc pracy i dynamizowanie wzrostu go-
spodarczego, wzrost wydajności, a poprzez to wzrost konkurencyjności, wyzwalanie 
potencjału indywidualnych osób [EC Green Paper, 2003, s. 6–7]. 

Chociaż duże znaczenie przedsiębiorczości w stymulowaniu rozwoju gospodarcze-
go nie jest w literaturze kwestionowane, to notujemy relatywnie małą liczbę badań 
teoretycznych podejmujących zagadnienie udziału nowo tworzonych małych i średnich 
przedsiębiorstw w pobudzaniu wzrostu gospodarczego regionów [Mezias, Boyle, 
2002], przede wszystkim w krajach postkomunistycznych transformujących swoją 
gospodarkę [Jackson, Klich, Poznańska, 2005]. Rola przedsiębiorczości w procesach 
transformacji tak całych gospodarek, jak i poszczególnych działów/sekcji pozostaje  
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– wciąż jeszcze w znacznym zakresie – wyzwaniem dla badaczy. Dostępna (skromna) 
literatura w interesującym nas aspekcie koncentruje się na działach/sekcjach tradycyj-
nych27, pozostawiając sferę ochrony zdrowia na marginesie zainteresowań.  

W tym zatem znaczeniu można uznać, że niniejsza praca koncentrując się na proble-
mach tworzenia warunków do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w sys-
temie ochrony zdrowia, podejmuje zagadnienia słabo jeszcze naukowo eksplorowane.  

1.4. Wspieranie przedsiębiorczości  

OECD oraz Bank Światowy uznając istotny wkład przedsiębiorczości w rozwój go-
spodarczy tak krajów wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, inicjowały szereg 
programów pobudzających przedsiębiorczość.  

W ramach OECD z inicjatywy Francji i Włoch w 1982 r. rozpoczęto realizację pro-
gramu ILE (Initiatives locales pour l’emploi: Local Initiatives for Employment), który 
w 1993 r. został przekształcony w LEED (Local Economic and Employment Deve-
lopment). Program nastawiony był na tworzenie nowych miejsc pracy zamiast na 
ochronę zatrudnienia, na tworzenie innowacji, redukcję ubóstwa i stymulowanie przed-
siębiorczości [LEED Brochure, 2002]. Opierał się na założeniu, że środki przeznaczo-
ne na świadczenia dla bezrobotnych winny być wykorzystywane na kapitał założyciel-
ski na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Ten zamysł został zrealizowany 
w formie zapisów w systemach prawnych 16 państw OECD (w tym w USA). Program 
LEED był inspiracją dla inicjatyw związanych z rozwojem terenów wiejskich, rozwo-
jem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rewitalizacją terenów miejskich, 
i to przed pojawieniem się programów Rio 21.  

Rozwój przedsiębiorczości został uznany za jeden z najważniejszych komponentów 
strategii walki z ubóstwem Banku Światowego na rok 2003 [World Bank, 2003]. Stra-
tegia na rzecz rozwoju i walki z ubóstwem Banku Światowego opiera się na dwóch 
filarach:  

1) tworzeniu dobrego klimatu dla inwestycji, który przyspiesza przedsiębiorczość 
przez zachęcanie małych i dużych firm do inwestowania, tworzenia nowych sta-
nowisk pracy i wzrostu wydajności; na ten filar składają się: stabilne warunki 
makroekonomiczne i polityka handlowa zorientowana na swobodną wymianę, 
innowacje i przedsiębiorczość, rządy i instytucje, które bez biurokracji, korupcji 
czy zorganizowanej przestępczości stoją na straży wykonywania umów, infra-
struktura (fizyczna i finansowa); 

2) inwestowaniu w ludzi i tworzeniu możliwości włączania ich w procesy rozwoju; 
zespół czynników wchodzących w skład tego filara obejmuje m.in.: przestrze-
ganie praw człowieka i ochronę praw własności, dostęp do informacji, odpowie-
dzialność rządów i instytucji wobec obywateli.  

                                                        
27 Użyte tu pojęcie „sektor tradycyjny” odnosi się w pierwszym rzędzie do sekcji D (przetwórstwo prze-

mysłowe), F (budownictwo) oraz większości pozostałych. Na potrzeby niniejszej pracy (i z uwzględnieniem 
przyjętych założeń) za sektory nietradycyjne można uznać sekcje: M (edukacja), N (ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna) oraz O (działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna oraz pozostała).  
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W rozwoju przedsiębiorczości OECD oraz Komisja Europejska dostrzegają pod-
stawowe narzędzie wyrównywania różnic w tempie rozwoju regionów czy ich specy-
ficznych składowych, np. terenów zurbanizowanych28. Stymulowanie przedsiębiorczo-
ści poprzez tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecz-
nych (social enterprises) uznane jest za podstawową składową użycia niewykorzysta-
nych zasobów. Państwa Unii Europejskiej muszą w coraz większym zakresie zmagać 
się z problemem bezrobocia. Unia Europejska zainicjowała w 1997 r. European Em-
ployment Strategy, która miała wyznaczyć najważniejsze kierunki walki z bezrobo-
ciem. Osiągnięcia Europejskiej Strategii Zatrudnienia do roku 2002 zostały ocenione 
jako umiarkowane, a sama strategia określona jako „znajdująca się na rozdrożu” [EC, 
2003, s. 7]. Wskaźniki, takie jak: poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia i udział 
w zatrudnieniu (participation and employment rates), różnice w dostępie do pracy 
między płciami, jakość zatrudnienia, wzrost wydajności oraz różnice międzyregionalne 
poziomu zatrudnienia, są ciągle w krajach UE niezadowalające. W związku z tym 
przedsiębiorczość została przedstawiona jako jeden z czterech filarów strategii rozwoju 
zatrudnienia i podstawowy czynnik podnoszenia poziomu zatrudnienia [EC, 2003, 
s. 121, 125].  

Można zatem skonstatować, że OECD, Bank Światowy i UE w swoich programach 
doceniają wagę rozwoju przedsiębiorczości jako czynnika inicjującego i dynamizują-
cego rozwój gospodarczy, a w UE przypisuje się przedsiębiorczości szczególną rolę 
w walce z bezrobociem. Stąd liczne międzynarodowe projekty administrowane przez te 
i inne organizacje, a zorientowane na promowanie i rozwój przedsiębiorczości.  

1.5. Warunki kształtowania i rozwoju postaw przedsiębiorczych 

Przyjmując, że przedsiębiorczość jest pozytywnie skorelowana z rozwojem gospo-
darczym, można następnie wskazać na czynniki sprzyjające kształtowaniu i 
praktykowaniu postaw przedsiębiorczych. 

W literaturze znajdujemy zróżnicowane podejścia w wyjaśnianiu determinantów 
przedsiębiorczości [Brock, Evans, 1989; Carree, 1997; Carree i in., 2002; Gavron i in., 
1998; OECD, 1998], co jest logiczną konsekwencją wielowymiarowości zjawiska 
przedsiębiorczości. Jak wcześniej wskazywano przy okazji prezentowania trudności 
w definiowaniu przedsiębiorczości, zjawisko to pozostaje w obszarze zainteresowań 
psychologii (motywy podejmowania działalności gospodarczej, cechy przedsiębiorcy 
[Timmons, 1989; Begley, Boyd, 1987; Kets de Vries, 1977]), socjologii (środowiska, 
z których wywodzą się przedsiębiorcy [McClelland, 1987; Liles, 1974]), ekonomii 
(warunki do prowadzenia działalności gospodarczej), nauk organizacji i zarządzania 
(tworzenie organizacji nastawionych na wykorzystywanie szans), antropologii [Owens, 
1978; de Montoya, 2000], demografii i innych. 

                                                        
28 Tematowi temu poświęcona była międzynarodowa konferencja organizowana pod patronatem OECD 

(LEED Programme: Forum of Cities and Regions and Forum on Social Innovations) oraz Komisji Europej-
skiej (DG Employment and Social Affairs) zatytułowana: International Conference on Entrepreneurship and 
Economic Development in Distressed Urban Areas, Rome, 7–8 October 2003. 
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Uwzględniając wątki sygnalizowane powyżej oraz podziały spotykane w literatu-
rze, determinanty rozwoju przedsiębiorczości mogą być analizowane na trzech pozio-
mach: mikro, mezo i makro.  

Na poziomie mikro analizuje się samego przedsiębiorcę, decyzje, które podejmuje, 
oraz motywacje do rozpoczęcia pracy na własny rachunek [Blanchflower, 2000]. Ba-
dania nad motywacjami do podjęcia działalności gospodarczej dotyczą cech osobni-
czych przedsiębiorców, poziomu i charakteru wykształcenia, zdolności i umiejętności, 
zasobów kapitału, doświadczenia zawodowego czy tradycji rodzinnych [van Praag, 
1996; de Wit, van Winden, 1991; Evans, Leighton, 1989]. Na poziomie mezo przed-
miotem zainteresowania są poszczególne sekcje czy branże gospodarki, a analiza doty-
czy zazwyczaj warunków wchodzenia do sektorów i wychodzenia z nich oraz perspek-
tyw realizacji zysków [Carree, Thurik, 1996]. Na poziomie makro analizowane są 
czynniki zewnętrzne w podziale na: techniczne, ekonomiczne, kulturowe [Uhlaner, 
Thurik, 2004], jak również polityka rządu [OECD, 1998].  

Te trzy poziomy oraz podejmowane na nich zagadnienia zdają się dobrze ilustrować 
multidyscyplinarny wymiar zjawiska przedsiębiorczości.  

Grilo i Thurik [Grilo, Thurik, 2004] proponują eklektyczne ramy dla analizy zjawi-
ska przedsiębiorczości, obejmujące różne dyscypliny i nurty badawcze, i uwzględniają 
m.in.: politykę gospodarczą, czynniki demograficzne, postrzeganie przez przyszłych 
przedsiębiorców poziomu trudności administracyjnych i biurokratycznych, dostępność 
do środków finansowych, poziom ryzyka, preferowanie pracy na własny rachunek, etc. 
Autorzy oceniają warunki do rozwoju przedsiębiorczości w 15 starych państwach UE 
oraz w Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i w USA [Grilo, Thurik, 2004]. Warto przy 
tym zwrócić uwagę na fakt, że w oparciu o swoją analizę formułują wniosek, iż brak 
finansowego wsparcia nie hamuje aktywności przedsiębiorczej [Grilo, Thurik, 2004], 
co stawia w nowym świetle przyjmowane powszechnie oceny o istnieniu silnej pozy-
tywnej korelacji między tymi zmiennymi [Jackson, Thomas, 1995].  

Nawet z tak skrótowej prezentacji widać, że badanie postaw przedsiębiorczych jest 
procesem złożonym, obejmującym trzy podstawowe poziomy, na których należałoby 
prowadzić analizę. Dokonując operacjonalizacji planowanych badań przy uwzględnie-
niu celu pracy, formułowanych hipotez, przyjętej orientacji aprecjonującej znaczenie 
czynników egzogenicznych (tak jak to zostało przedstawione we Wprowadzeniu), 
można kwestie determinantów powstawania i rozwijania postaw przedsiębiorczych 
ograniczyć do najbardziej podstawowych warunków, jakie muszą być spełnione, aby 
postawy przedsiębiorcze mogły się zmaterializować i trwać w danych warunkach (de-
finiowanych przez otoczenie).  

W tym celu na potrzeby tej pracy został stworzony prosty schemat do klasyfikowa-
nia warunków wpływających na powstawanie i rozwój postaw przedsiębiorczych. 
W analogii do dwuczynnikowej teorii motywacji Herzberga można wśród czynników 
oddziaływających na postawy przedsiębiorcze wyróżnić czynniki brzegowe (niezbęd-
ne) dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości oraz czynniki wzmacniające (dopeł-
niające) takie postawy. 

W grupie czynników brzegowych (lub czynników niezbędnych) możemy wskazać na: 
• 

○ 
potrzebę istnienia takich regulacji prawnych, które: 

tworzą gwarancje realizowania wszystkich funkcji właścicielskich oraz atry-
butów własności: ius utendi et abutendi, ius fruendi, ius disponendi (prawo 
do używania własności, pełnego użycia własności – również jej zaniedbania 
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czy zniszczenia – użytkowania oraz dysponowania własnością, zbywania  
i dziedziczenia), 

○ 
○ 

• 
• 

• 

• 

• 

○ 
○ 
○ 

• 

• 

• 

                                                       

chronią prawa własności, 
dopuszczają działanie prywatnych podmiotów w danym sektorze; 

potrzebę dostępu do podstawowych informacji rynkowych;  
potrzebę zapewnienia brzegowej stabilizacji otoczenia (bliższego i dalszego).  

Wśród regulacji prawnych na czoło wysuwają się gwarancje i ochrona praw wła-
sności. Odwołując się do nurtu praw własności w ekonomii, można uznać je za naj-
pierwszy warunek do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych. Równocześnie 
podkreślić trzeba konieczność istnienia pola umożliwiającego podejmowanie decyzji 
co do sposobu wykorzystania własności oraz podejmowania i egzekwowania innych 
decyzji menedżerskich. Dostęp do informacji rynkowych oraz stabilizację otoczenia 
bliższego (konkurencyjnego) i dalszego (makrootoczenia) należy z kolei rozumieć 
w kategoriach czynników sprzyjających zmniejszaniu poziomu ryzyka podejmowane-
go przez przedsiębiorcę.  

Wśród czynników wzmacniających (dopełniających) możemy z kolei wymienić: 
proste i czytelne regulacje określające warunki podejmowania działalności go-
spodarczej; 
proste procedury na każdym etapie podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej;  
istnienie infrastruktury wspomagającej podejmowanie nowych przedsięwzięć, 
na przykład: 

ośrodki doradztwa,  
inkubatory biznesu, 
ośrodki informacji; 

istnienie dobrze rozbudowanego systemu zasilania kapitałowego nowych przed-
sięwzięć; 
prosty system podatkowy z elementami podatkowych zachęt dla osób przecho-
dzących na samozatrudnienie; 
sprzyjający przedsiębiorcom i przedsiębiorczości klimat społeczny. 

Zatem z zarysowanych powyżej trzech poziomów, na których analizuje się deter-
minanty postaw przedsiębiorczych, wiodącym polem do analizy przedstawianej w tej 
książce będzie poziom makro, a dwa pozostałe: mezo i mikro, będą pełnić rolę pól 
dopełniających29. W części drugiej pracy (Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Pol-
sce w latach 1990–2004), po przedstawieniu najważniejszych etapów reformowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce, dokonana zostanie ocena przyjętych rozwiązań 
w zakresie prawnych regulacji oraz polityki rządu w Polsce z uwzględnieniem znacze-
nia określonych powyżej czynników brzegowych i wzmacniających dla powstawania 
i rozwoju postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony zdrowia. Jej zasadniczym 
elementem będzie zbadanie, czy w systemie ochrony zdrowia stworzone zostały brze-
gowe warunki do powstawania postaw przedsiębiorczych.  

 
 
 

 
29 W pracy przedstawiane będą liczne przykłady regulacji, praktyk i procedur wykorzystywanych na 

poziomie mikro (zakładów opieki zdrowotnej) oraz mezo (w województwach, powiatach i gminach). 
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Podsumowanie  

W podsumowaniu można wskazać na kilka tylko elementów: 
w badaniach nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami nie udało się jak do tej 
pory wypracować definicji przedsiębiorczości, która byłaby powszechnie akcep-
towana;  

• 

• 

• 

• 

• 

pomimo bogatej historii badań nad przedsiębiorczością nie udało się stworzyć 
przyjętego powszechnie modelu opisującego przedsiębiorczość w rozwoju go-
spodarczym oraz rolę przedsiębiorcy w tym procesie, a przedsiębiorczość jako 
obszar badań pozostaje wciąż atrakcyjnym polem do naukowej eksploracji;  
przedsiębiorczość jest w tej książce rozumiana jako wyrastający z jednostko-
wych działań proces wykorzystywania szans i tworzenia nowej wartości, który 
inicjuje i/lub wzmacnia procesy restrukturyzacji sekcji/branż gospodarki; 
uznając, że wzrost gospodarczy jest pozytywnie skorelowany z przedsiębiorczo-
ścią, która inicjuje i wzmacnia restrukturyzację, można zbadać, czy i w jakim 
zakresie w procesie reformowania sektora ochrony zdrowia w Polsce stwarzano 
warunki do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w tym sektorze; 
analiza i ocena warunków do powstawania i pielęgnowania postaw przedsię-
biorczych może być prowadzona z wykorzystaniem prostego schematu, według 
którego czynniki wpływające na materializowanie się postaw przedsiębiorczych 
można podzielić na dwie kategorie: czynniki brzegowe i wzmacniające (dopeł-
niające). 

 



Rozdzia ł  2 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA 

Po przedstawieniu sposobu rozumienia przedsiębiorczości i jej roli w procesach re-
strukturyzacji (działów) gospodarki oraz zdefiniowaniu warunków brzegowych i wzmac-
niających do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych można przejść do za-
gadnienia przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia.  

Celem tego rozdziału jest określenie miejsca, jakie w literaturze przedmiotu zajmu-
ją problemy przedsiębiorczości w ochronie zdrowia. Rozdział ten pokazuje, że zagad-
nienia przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia dopiero zaczynają być 
w literaturze światowej przedmiotem naukowej analizy i refleksji. Najczęściej przed-
miotem badań w tym obszarze są wyróżnione grupy pracowników ochrony zdrowia 
(przede wszystkim pielęgniarki i lekarze) i ich postawy przedsiębiorcze. Syntetyczny 
przegląd polskiej literatury przedmiotu pokazuje, że zagadnienia przedsiębiorczości 
w ochronie zdrowia nie są na razie podejmowane. Niniejsza książka w części próbuje 
wypełnić tę lukę.  

2.1. Przedsiębiorczość w sektorze usług publicznych  

Jak wskazano w rozdziale 1, zagadnienia przedsiębiorczości podejmowane były 
najczęściej z perspektywy tradycyjnych sekcji i działów gospodarki. Jednak wraz 
z rozwojem gospodarczym pojawiło się pole do działań i postaw przedsiębiorczych 
w nowych obszarach, w tym w obszarze usług publicznych. Zjawisko to wpisywało się 
z kolei w szerszy obraz zmian związanych z reformami systemów administracji pu-
blicznej [Pollitt, Bouckaert, 2004].  

Te i inne zjawiska  skłaniały do podjęcia kwestii przedsiębiorczości w nieco szer-
szym wymiarze. Dostrzegał to Drucker [Drucker, 1985], pisząc, że przedsiębiorczość 
jest potrzebna „w życiu społecznym tak samo jak w gospodarce, w instytucjach pu-
blicznych tak samo jak w biznesie” [Drucker, 1985, s. 254].  

Promocji postaw przedsiębiorczych w innych niż tradycyjne sektorach towarzyszy-
ło wypracowanie z biegiem czasu koncepcji społecznej przedsiębiorczości (social en-
trepreneurship).  



 44

Jak wskazuje Hunt, społeczna przedsiębiorczość „łączy pasję wypełniania społecz-
nej misji z traktowaniem swojego działania jak działania biznesowego, w sposób in-
nowacyjny i z determinacją” [Hunt, 2000, s. 27]. Koncepcja społecznej przedsiębior-
czości wywodzi się od Hooda, który wskazywał na wagę umożliwienia urzędnikom 
pełnienia podobnych funkcji, jakie w sektorze prywatnym pełnią przedsiębiorcy we 
wprowadzaniu innowacyjnych polityk, procedur i reguł w sektorze publicznym [Hood, 
1991]. Przywoływane przez Huntera [Hunter, 1997] badania Lipsky’ego nad postawa-
mi urzędników podstawowego szczebla pracujących bezpośrednio z klientami pokazu-
ją, że postawy przedsiębiorcze i innowacyjne w sektorze publicznym mogą być wypra-
cowywane również na poziomie mikro.  

Mocno zakorzeniona w naukach organizacji i zarządzania (wskazuje się tu na 
wpływy T. Petersa, E. Deminga oraz P. Druckera) jest koncepcja reformowania admi-
nistracji publicznej formułowana przez D. Osborne’a i T. Gaeblera [Osborne, Gaebler, 
1992]. Autorzy ci opowiadają się za przedsiębiorczą administracją publiczną (Entre-
preneurial Government), która w swoich działaniach wykorzystywać będzie dziesięć 
zasad; wśród nich znajduje się również zasada przedsiębiorczego podejścia, które dla 
autorów równoznaczne jest z koncentrowaniem się administracji na zwiększaniu do-
chodów, a nie wydatków. 

W ramach społecznej przedsiębiorczości pomieścić można zagadnienia sposobów 
modernizacji i racjonalizacji działania organizacji społecznych czy publicznych (w tym 
organizacji non-for-profit30, które stanowią rosnący na znaczeniu segment polskiego 
systemu ochrony zdrowia [Klich, Kafel, Campbell, 1997]) zorientowanych na zwięk-
szanie ich sprawności (czy wydajności). W odniesieniu do podmiotów sektora ochrony 
zdrowia może to oznaczać wzrost liczby udzielanych świadczeń, poprawę ich jakości, 
jak również generowanie nadwyżki finansowej, a w odniesieniu do niektórych zakła-
dów opieki zdrowotnej zwiększanie ich udziału w rynku w danej kategorii świadczeń 
(np. świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia szpitalne 
różnych specjalności, etc.). 

2.2. Problematyka przedsiębiorczości w ochronie zdrowia  

Literatura na temat przedsiębiorczości w systemach ochrony zdrowia nie jest tak 
bogata jak w odniesieniu czy to do tradycyjnych sektorów gospodarki31, czy do trady-
cyjnych usług. Zagadnienia przedsiębiorczości w ochronie zdrowia podejmowane są 
w światowej literaturze anglojęzycznej głównie przez badaczy amerykańskich (USA). 

                                                        
30 W Polsce (stan na kwiecień 2004 r., dane z rejestru REGON) zarejestrowanych było ponad 45 000 

stowarzyszeń i ponad 7000 fundacji, a łączną liczbę działających w nich osób szacowano na około 8 mln. 
W sektorze ochrony zdrowia swoją działalność deklarowało 8,2% organizacji, za: [Gumkowska, Herbst, 
2004, s. 4 i 11]. Organizacje publiczne i organizacje tzw. trzeciego sektora stają się w coraz większym 
zakresie przedmiotem badań. Można tu też wskazać ośrodki badawcze, np. Pracownię Badań Organizacji 
Nonprofit przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, prace podejmujące tematy zarządzania w organiza-
cjach non-for-profit oraz publicznych [Białas, 1996; Bednarczyk, 2001] czy ośrodki monitorujące działal-
ność takich organizacji (np. Stowarzyszenie Klon/Jawor). 

31 Por. przyp. 27. 
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To ostatnie nie dziwi, zważywszy na duży udział sektora prywatnego oraz szeroki za-
kres mechanizmów rynkowych wykorzystywanych w amerykańskim systemie ochrony 
zdrowia. Interesująca nas problematyka podejmowana jest również w Kanadzie 
[Lowry, 1995] oraz w państwach skandynawskich [Saltman, 2002].  

Wzrost zainteresowania problematyką przedsiębiorczości w ochronie zdrowia (mie-
rzony liczbą publikacji) odnotować można w państwach Unii Europejskiej. Związane 
to jest w znacznej mierze ze wzmożoną aktywnością przedsiębiorczą w sektorze 
ochrony zdrowia w państwach Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku. Jak konstatują Saltman i Busse, to właśnie wtedy w systemach ochrony 
zdrowia państw UE dokonał się gwałtowny przypływ przedsiębiorczości tak co do 
skali (rozmiarów), jak i kalibru [Saltman, Busse, 2002, s. 3].  

Zainteresowanie zagadnieniami przedsiębiorczości w ochronie zdrowia posiada 
swój utylitarny wymiar, bo związane jest z chęcią wykorzystania postaw przedsiębior-
czych do podnoszenia sprawności narodowych systemów ochrony zdrowia, w tym 
głównie zahamowania tendencji do wzrostu kosztów.  

Jako jedno z pierwszych państw politykę nakierowaną na stymulowanie przedsię-
biorczości w instytucjach ochrony zdrowia zainicjowała w połowie lat osiemdziesią-
tych dwudziestego wieku Holandia. Celem było skłonienie instytucji ochrony zdrowia 
do implementacji na szerszą skalę praktyk biznesowych oraz wprowadzenie do języka 
polityki zdrowotnej takich terminów, jak: rynki, produkty, suwerenność konsumenta 
[Lieverdink, 2001].  

Idea wprowadzenia przedsiębiorczości do praktyki funkcjonowania systemu ochro-
ny zdrowia uzyskuje powoli prawo obywatelstwa w Wielkiej Brytanii, gdzie publiko-
wane są artykuły na temat konieczności rewizji pozycji i zadań lekarzy i uczynienia ich 
bardziej przedsiębiorczymi [Allen, 2000]. Wśród tematów podejmowanych w literatu-
rze na temat przedsiębiorczości w ochronie zdrowia znajdują się zarówno te związane 
z samą przedsiębiorczością jak i z przedsiębiorczością wewnętrzną (intrapreneursh-
ip)32 [Manion, 2001; Porter-O’Grady, 2001].  

W literaturze przedmiotu przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia przedsta-
wiana jest zazwyczaj w wąskiej perspektywie, przede wszystkim z punktu widzenia 
działań podejmowanych przez dwie kluczowe grupy profesjonalistów medycznych: 
pielęgniarek i lekarzy. To uprawnia do twierdzenia, że analiza przedsiębiorczości 
w sektorze ochrony zdrowia dokonywana jest w większości z poziomu mikro. Praktyki 
pielęgniarskie i opieka pielęgniarska są bardzo popularnym obszarem analizy procesów 
przedsiębiorczości, a literatura jest tu relatywnie najbogatsza33. Wiąże się to również 
z dużą liczbą prywatnych praktyk pielęgniarskich zarejestrowanych i funkcjonujących 
w amerykańskim systemie ochrony zdrowia [Wilson, Averis, Walsh, 2003]. W czaso-
pismach branżowych publikowane są artykuły o charakterze edukacyjnym i poradni-

                                                        
32 Pojęcie intrapreneurship jest tłumaczone jako przedsiębiorczość wewnętrzna [McGowan, 1994, 

s. 580–581]. Jego desygnat jest definiowany albo szeroko i wiązany jest z koniecznością stałego przeista-
czania się organizacji [Penc, 2002], albo wąsko, jako pobudzanie przedsiębiorczości i wzmocnienie we-
wnętrznej innowacyjności organizacji poprzez inwestowanie w start-ups jej własnych pracowników [Rynek 
kapitału w Polsce, 2003, s. 37]. W niniejszej pracy przedsiębiorczość wewnętrzna jest wykorzystywana 
w tym pierwszym, szerokim rozumieniu.  

33 Podkreślanie doniosłości ról pielęgniarek i lekarzy w systemie wiąże się z uznaniem podstawowej 
opieki zdrowotnej za kluczowy element zapewniający równość dostępu do świadczeń zdrowotnych [WHO, 
2003].  
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kowym mające pomóc pielęgniarkom w zakładaniu własnych firm [Dayhoff, 2003, 
2003a] oraz propagujące podejście przedsiębiorcze [Dayhoff, 2002].  

Pobudzanie przedsiębiorczości w tej grupie zawodowej znajduje swoje uzasadnie-
nie z jednej strony we wzroście zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie w USA (za 
czym nie nadąża podaż tychże usług), a z drugiej w dążeniu do motywowania pielę-
gniarek do przejmowania niektórych zadań lekarzy lub też zadań, do wykonywania 
których nie powinni być angażowani lekarze [Allen, 2000]. Całość wykazuje więc 
walor wąskopragmatycznego podejścia.  

Mniej liczna jest grupa opracowań dotyczących przedsiębiorczości lekarzy. Warto 
jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do tej kategorii zatrudnionych w opracowaniach 
częściej pojawiają się wątki innowacyjnych rozwiązań. Opisywane są i przedstawiane 
przykłady lekarzy innowatorów zachowujących się tak jak przedsiębiorcy [Lowry, 
1995; Mullan, 1999; Firlik i in., 2000; Zientek, 2003]. Niektóre specjalności medyczne 
działają na polach, gdzie nowoczesny przemysł przenika się z medycyną (np. neurochi-
rurdzy) i właśnie lekarze takich specjalności stanowią grupę silnie motywowaną do 
rozwijania i pielęgnowania postaw przedsiębiorczych m.in. po to, by sprawniej przeno-
sić innowacje z przemysłu do sal operacyjnych [Firlik i in., 2000]. Idee przedsiębior-
czości podejmują również inne kategorie zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia, 
głównie personel pomocniczy [Barnes, 2001]. 

W opracowaniach zwartych podejmujących temat przedsiębiorczości w systemie 
ochrony zdrowia spotkać możemy analizy i oceny konkretnych projektów wdrażania 
postaw przedsiębiorczych. Na czoło wysuwają się tu pozycje dotyczące rozwiązań 
zastosowanych w modelu brytyjskim. Brytyjskie doświadczenia z lekarzami rodzin-
nymi, dysponujacymi specjalnie wydzielonymi budżetami na pokrycie kosztów usług 
specjalistów i kosztów zabiegów szpitalnych (budgetary GPs), na które kierowali pa-
cjentów, pokazały, że ten praktyczny sposób promocji postaw przedsiębiorczych wśród 
lekarzy rodzinnych przyniósł dobre rezultaty [Le Grand 2003, s. 100–101]. Warto do-
dać, że poprawa jakości usług dokonywała się nie poprzez zwiększanie budżetów leka-
rzy rodzinnych, lecz poprzez poszukiwanie przez lekarzy najlepszych ofert zgłasza-
nych przez laboratoria, specjalistów oraz szpitale dla swoich pacjentów, jak również 
skuteczne negocjacje przy zakupie tych i innych usług zewnętrznych [Dowling, 2000]. 
Umiejętności i cechy wykazywane przez lekarzy rodzinnych w tych sytuacjach można 
bez wahania kwalifikować jako przedsiębiorcze. Takie postawy prezentowały również 
zakłady opieki podstawowej – Primary Care Trusts (PCT).  

Obok wątków ilustrujących przykłady postaw przedsiębiorczych praktykowanych 
w systemie ochrony zdrowia i projektów zorientowanych na pobudzanie przedsiębior-
czości w tym sektorze (wszystko to na poziomie mikro), spotkać można w literaturze 
opracowania identyfikujące te składowe (elementy) systemu ochrony zdrowia, które 
tworzą szczególnie sprzyjające warunki dla powstawania i praktykowania postaw 
przedsiębiorczych. Za Saltmanem, Busse’em i Mossialosem [Saltman, Busse, Mossia-
los, 2002] można zatem wskazać na następujące elementy: 

płatnik, • 
• 
• 
• 
• 

szpitale, 
opieka podstawowa, 
stomatologia, 
sfera produkcji i obrotu lekami. 
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Można zatem interpretować tę propozycję w kategoriach chęci poszerzenia obszaru 
analizy przedsiębiorczości w systemie ochrony zdrowia o poziom mezo (opieka pod-
stawowa, stomatologia, sfera produkcji i obrotu lekami). Elementy systemu ochrony 
zdrowia wskazane powyżej w całej rozciągłości mogą być (i są) wykorzystane do ana-
lizy polskiego systemu ochrony zdrowia w interesującym nas kontekście roli przedsię-
biorczości w procesach przekształceń polskiego systemu ochrony zdrowia i tworzenia 
warunków do powstawania i rozwijania postaw przedsiębiorczych34. 

Do nielicznych opracowań podnoszących zagadnienia przedsiębiorczości w proce-
sach restrukturyzacji i zmian zasobów systemów ochrony zdrowia35 (poziom makro) 
należy praca Saltmana i Bussego [Saltman, Busse, 2002]. Autorzy ci na podstawie 
przeprowadzonej analizy systemów ochrony zdrowia państw UE konkludują, iż: „do-
świadczenie Europy pokazało, że przedsiębiorczość może, w praktyce, być mocną 
dźwignią powodującą instytucjonalną restrukturyzację sektora ochrony zdrowia” 
[Saltman, Busse, 2002, s. 3]. 

Podsumowując przedstawiane powyżej wątki dorobku naukowego w kwestii przed-
siębiorczości w systemie ochrony zdrowia, można konkludować, że zagadnienie to 
zdobywa sobie dopiero swoje miejsce w literaturze przedmiotu. Przedmiotem zaintere-
sowania badaczy jest zazwyczaj przedsiębiorca (pielęgniarka, lekarz) i warunki, 
w jakich prowadzi swoją działalność. W dostępnych analizach dominuje zatem wyraź-
nie poziom mikro. Brak jest jak na razie (z bardzo nielicznymi wyjątkami) opracowań 
podejmujących sprawy przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia z poziomu 
makro.  

2.3. Przedsiębiorczość jako obszar badań w Polsce – główne obszary 

Zwięzła analiza dorobku polskiej literatury w zakresie przedsiębiorczości uprawnia 
do stwierdzenia, że odzwierciedla ona w większości kierunki i zjawiska obecne w lite-
raturze światowej. Podobieństwa rozpoczynają się już na poziomie definicyjnym. Po-
dobnie jak w literaturze światowej, również w krajowej literaturze przedmiotu nie spo-
tykamy szeroko i powszechnie przyjmowanej jednej definicji przedsiębiorczości.  

Najbardziej dostępne i demokratyczne medium, jakim jest Internet, w jednym 
z bardziej popularnych portali przedstawia przedsiębiorczość jako „cechę działania 
zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospo-
darczych przedsiębiorstwa oraz umożliwiającego osiąganie racjonalności gospodaro-
wania i efektywności ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej racjonalności”36.  

 
 

                                                        
34 Czynnikiem przyczyniającym się do pobudzania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych wśród pra-

cowników systemu ochrony zdrowia może być Internet, usprawniający przepływ informacji między udzia-
łowcami systemu ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie medycyny prewencyjnej/zapobiegawczej 
[Schau i in., 2004].  

35 Przykładem pracy nawiązującej wprost do restrukturyzacji zasobów ochrony zdrowia może być praca 
na temat restrukturyzacji szpitali w Republice Czeskiej [Murkowski, Koronkiewicz, Kozierkiewicz, 2000].  

36 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna. Onet.pl: ttp://213.180.130.202/wiem/004773.html 
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Analiza krajowej literatury przedmiotu daje już bardziej zróżnicowany i bogaty ob-
raz, gdzie w pierwszym rzędzie odnajdujemy definicję przedsiębiorcy. Definicje przed-
siębiorcy akcentują jego funkcje jako podmiotu łączącego (syntetyzującego) różne 
kategorie czynników wytwórczych w celu stworzenia na ich bazie przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorca jest kreatorem i organizatorem działalności gospodarczej, kreatorem 
i inspiratorem postępu technicznego oraz kreatorem nowych produktów i pozyskiwania 
dla nich nowych rynków zbytu. Niektórzy autorzy [Piasecki, 1997; Gruszecki, 1994] 
preferują przegląd historycznych stanowisk w kwestii definiowania przedsiębiorcy 
i przedsiębiorczości ponad pokusę sformułowania własnej definicji czy opowiedzenia 
się za którymś z przywoływanych ujęć. Przed sprecyzowaniem swojego rozumienia 
przedsiębiorczości nie ucieka Bratnicki, który określa przedsiębiorczość jako „zorgani-
zowany, społeczny proces tworzenia i wykorzystywania szans” [Bratnicki, 2002, 
s. 10]. Rozwijając wątek przedsiębiorczości organizacyjnej będącej częścią pola ba-
dawczego określanego jako przedsiębiorczość korporacyjna, uznaje za istotę przedsię-
biorczości „zachowania będące tworzeniem, modyfikowaniem, rozpoznawaniem, in-
terpretowaniem, chwytaniem i wykorzystywaniem szans” [Bratnicki, 2003, s. 8], 
a misja przedsiębiorczości to dla Bratnickiego „tworzenie bogactwa dzięki współprzy-
czynianiu się do polepszenia społeczeństwa” [Bratnicki, 2003, s. 9]. 

Analiza publikacji na temat przedsiębiorczości w Polsce wskazuje, że – podobnie 
jak w literaturze światowej – daje się tu wyróżnić nurt rozważań na temat roli przed-
siębiorczości w rozwoju lokalnym [Bojar, 1998; Targalski, 1999; Kosiedowski, 2002; 
Maliszewski, Stolińska-Janic, 1995; Michalak, 2003] czy w odniesieniu do wyróżnio-
nych sekcji, grup lub klas, np. działalności komunalnej [Wąsowicz, 2003], miast 
[Nycz, 1999], agrobiznesu [Makarski, 2000; Żmija, 1999], rolnictwa [Niedzielski, 
2000; Hałasiewicz, 2000; Duczkowska-Małysz, 1993; Sikorska, 2001] czy polskiego 
rolnictwa w ujęciu porównawczym [Kłodziński, Fedyszak-Radziejowska, 2002]. 
Przedmiotem analizy są również pewne kategorie społeczno-zawodowe i ich aktyw-
ność przedsiębiorcza. Bada się tu np. przedsiębiorczość kobiet [Sawicka, 1998], mło-
dzieży [Merski, Piotrowski, 2003], kobiet wiejskich [Jeznach, 1998], rodzin wiejskich 
[Ostrowski, 1999], samych rolników [Gąsiorek, Kempista, Grochowski, 1999; Krzyża-
nowska, 2003; Szymoniuk, 2003] czy młodych ekonomistów [PTE, 2001]. Przedmio-
tem badań jest również grupa samych przedsiębiorców [Brol, 1997; Jaźwińska, Żuk- 
-Iwanowska,1999]. Obecne są także opracowania i analizy podejmujące zagadnienia 
przedsiębiorczości w kontekście modnych i szeroko podejmowanych koncepcji, np. 
rozwoju kapitału społecznego [Bratnicki, Dyduch, Zbierowski, 2002; Dyduch, 2004]. 

Pozycji, które podejmują temat przedsiębiorczości od strony teoretycznej, jest 
w krajowej literaturze niezbyt wiele [Haber, 1996; Rudolf, 2002; Bratnicki, Strużyna, 
2001; Grzybowski, 1996; Kwiatkowski, 2002; Grzybowski, 1994] i koncentrują się one 
albo wokół przedsiębiorczości i zarządzania [Bratnicki, 2002; Targalski, 2003; Tka-
czyk, 2000; Rokita, Grudzewski, 2003; Łuczak, 2003], bądź na przedsiębiorczości 
i władzach lokalnych [Barczyk i in., 2001], przedsiębiorcy jako czynniku sprawczym 
procesu przedsiębiorczości [Bławat, 2003; Skrzypczak, 1995] czy procesie dydaktycz-
nym w nauczaniu o przedsiębiorczości [Bielecki, 1999].  

Perspektywa przyjęta w książce upatruje w przedsiębiorczości (za Leibensteinem) 
istotny czynnik wpływający na procesy i efekty restrukturyzacji zarówno pojedynczych 
firm, jak i całych grup i w ten sposób przyczyniający się do rozwoju gospodarczego.  
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Polska literatura przedmiotu w tym obszarze jest skromna i obejmuje z jednej stro-
ny studium komparatystyczne [Jaremczuk, 1999], a z drugiej wkład przedsiębiorczości 
w rozwój gospodarczy [Gudowski, 2003]. Uszczegółowieniem tego ostatniego jest 
próba określenia znaczenia przedsiębiorczości w transformacji przedsiębiorstw [Gan-
carczyk, 2001] oraz w prywatyzacji [Mync, Jałowiecki, 1994]. Na odnotowanie zasłu-
guje również wątek zachowań przedsiębiorczych i efektywności w polskich przedsię-
biorstwach podjęty m.in. przez Kulikowską, która wskazuje na istnienie pozytywnej 
korelacji w tym zakresie [Kulikowska, 2003]. Możemy zatem skonstatować, że w kra-
jowej literaturze przedmiotu brak jest opracowania, które podejmowałoby temat przed-
siębiorczości w restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia. Daje to mocną legitymację 
dla podjęcia próby wypełnienia tej luki. 

 
Podsumowanie 

W krótkim podsumowaniu tego rozdziału można podnieść, że: 
tematyka pracy stanowi społecznie, ekonomicznie i politycznie doniosły, 
a w Polsce również aktualny temat; 

• 

• tematyka przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym w ogólności, a w refor-
mowaniu i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w szczególności stanowi 
naukowo słabo jeszcze zbadany obszar; dorobek światowej literatury jest w tym 
zakresie bardzo skromny, a w literaturze krajowej praktycznie nieobecny. 

 



Rozdzia ł  3 

POWIĘKSZANIE ZAKRESU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ 
W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA 

Sektor ochrony zdrowia tworzy ważną składową każdej gospodarki, a jego sprawne 
działanie pozostaje w centrum zainteresowania rządów i szefów resortów zdrowia. 
Podejmowane są działania angażujące duże zasoby finansowe i ludzkie zmierzające do 
reformowania (tj. usprawniania) narodowych systemów ochrony zdrowia [Włodarczyk, 
2003]. Jednym z działań reformatorów jest implementacja takich narzędzi i rozwiązań, 
które wcześniej zostały zastosowane w tradycyjnych sekcjach gospodarki i wykazały 
tam swoją przydatność. Oznacza to, że idea ekonomizacji sfery ochrony zdrowia (wy-
rażająca się m.in. w ujmowaniu wśród celów reform osiągania ekonomicznej efektyw-
ności w skali makro i mikro) [Włodarczyk, 2003, s. 48] oraz wprowadzania do niej 
narzędzi i dobrych praktyk zarządczych [Klich, Kautsch, Campbell, 1998, s. 63 i nast.; 
Kautsch, Whitfield, Klich, 2001, s. 87 i nast.] są w coraz większym stopniu wykorzy-
stywane w systemach ochrony zdrowia.  

Zasady ekonomii i zarządzania w coraz szerszym zakresie stosowane są w sektorze 
ochrony zdrowia [Proctor, Wright, 1998], ale równocześnie formułowane są wątpliwo-
ści co do możliwości pełnej implementacji zasad ekonomii w tym sektorze [Hsiao, 
2000]. Należy przyjąć, że z pragmatycznych względów, uwzględniając cechy szcze-
gólne sektora ochrony zdrowia37, trzeba z rozwagą podchodzić do możliwości przeno-
szenia na jego grunt zasad ekonomii czy polityk, procedur i reguł wykorzystywanych 
w działach tradycyjnych. Niektóre narzędzia zarządzania, jak np. TQM (Kompleksowe 
Zarządzanie Jakością) wydają się relatywnie łatwe do zastosowania w ochronie zdro-
wia, w tym również w Polsce [Opolski, Dykowska, Możdżonek, 2003; Broniewska, 
2004].  

Można dowodzić, że sektor ochrony zdrowia jest poddawany wpływom identycz-
nych czynników z otoczenia, jak tradycyjne sekcje, podsekcje, działy, etc. gospodarki. 
Przykładami takich czynników jest globalizacja usług zdrowotnych [Kruszka, 2003] 
oraz poszerzanie się udziału sektora prywatnego w sektorze ochrony zdrowia38.  

Celem tego rozdziału jest wykazanie, że zarówno w państwach wysoko rozwinię-
tych, jak i kontynuujących proces transformacji swoich gospodarek powiększa się 
zakres własności prywatnej i mechanizmów rynkowych wprowadzanych do systemów 

                                                        
37 Por. p. 3.5 pracy.  
38 Kolejność tych czynników nie oddaje ich rzeczywistej siły i ważności, a jedynie poziom analizy: 

globalny i narodowy (krajowy). 



 52

ochrony zdrowia (w różnych formach). Na tle tego zjawiska przedstawiana jest hipote-
za główna i hipotezy szczegółowe pracy.  

Poszerzanie zakresu własności prywatnej w sektorze ochrony zdrowia i wprowa-
dzanie do niego niektórych regulacji rynkowych buduje naturalne środowisko dla roz-
woju i praktykowania postaw przedsiębiorczych w sektorze ochrony zdrowia. To 
z kolei daje podstawę do twierdzenia, że zjawisko przedsiębiorczości w sektorze 
ochrony zdrowia z biegiem czasu zyskiwać będzie na znaczeniu i powinno być podda-
wane w coraz większym zakresie naukowej analizie. Rozdział kończy wskazanie kilku 
obszarów badawczych możliwych do podjęcia w przyszłości. 

3.1. Globalizacja usług zdrowotnych 

Zjawiska globalizacji (rozumiane jako kurczenie się czasu i przestrzeni) zajmują 
poczesne miejsce w badaniach i literaturze. W erze globalizacji przedmiotem wymiany 
stają się nie tylko dobra i usługi tradycyjne, ale również usługi zdrowotne, a regulacje 
WTO (General Agreement on Trade in Services) skierowane są na dynamizację tego 
procesu. W wymianie uczestniczą tak państwa wysoko uprzemysłowione, jak i rozwi-
jające się (np. Indie) [Ponikło, 2003], a względna przewaga (comparative advantage) 
podmiotów aktywnie uczestniczących w tych procesach opiera się na kosztach, natu-
ralnych zdolnościach, dostępie do zasobów ludzkich, finansowych i technicznych, 
działaniu w obszarach niszowych oraz wsparciu politycznym i infrastrukturalnym 
[Chanda, 2001]. Dostęp do zasobów ludzkich oraz różnice w kosztach tłumaczyć mogą 
np. zjawisko podejmowania dyżurów weekendowych przez polskich lekarzy w zakła-
dach opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii [Pawlicki, 2006]. Globalizacja usług 
zdrowotnych przynosi dla jednych korzyści, a dla innych straty. W tym drugim przy-
padku przybierają formę drenażu mózgów i specjalistów, tworzenia dwupoziomowej 
struktury świadczeniodawców, wewnętrznego drenażu mózgów z sektora publicznego 
do prywatnego, napływu obcych specjalistów, nadmiernych inwestycji w dziedzinach 
specjalistycznych wymagających dużych nakładów kapitałowych kosztem rozwijania 
specjalności podstawowych oraz negatywnego wpływu na równość w dostępie do 
świadczeń zdrowotnych w sektorze publicznym [Chanda, 2001].  

W Unii Europejskiej problematyka swobodnego świadczenia usług zdrowotnych 
była żywo dyskutowana na przełomie lat 2004/2005. Przyjęta przez Komisję Europej-
ską dyrektywa dotycząca swobody świadczenia usług była na początku 2005 r. kwe-
stionowana m.in. przez Francję i Niemcy, które optowały za ograniczeniem swobody 
w świadczeniu usług na obszarze całej UE. Dotyczyło to w pierwszej kolejności usług 
zdrowotnych i usług pożytku publicznego [Słojewska, 2005].  

Jeżeli założyć, że procesy zachodzące w otoczeniu oddziaływają na wszystkie sek-
cje gospodarki (tzn. żadna z nich nie jest izolowana od wpływu czynników zewnętrz-
nych) oraz że w państwach UE dokonują się procesy liberalizacji (acz w różnym zakre-
sie i tempie), to można oczekiwać, że liberalizacja dokonywać się będzie również 
w sektorze ochrony zdrowia.  
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3.2. Poszerzanie się zakresu sektora prywatnego  
w systemach ochrony zdrowia 

Jednym z kluczowych powodów wzrostu udziału sektora prywatnego w narodo-
wych systemach ochrony zdrowia są rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń 
zdrowotnych. Sektor prywatny jest postrzegany jako narzędzie sprzyjające racjonaliza-
cji nakładów, co nabiera znaczenia w sytuacji, kiedy wzrost kosztów opieki zdrowotnej 
(mierzony wzrostem składki na ubezpieczenia zdrowotne) cechuje się wyższą dynami-
ką niż inflacja i dochody pracowników39 [Freudenheim, 2004; Juszczyk, 2003].  

Wzrost kosztów opieki zdrowotnej jest konsekwencją zarówno obiektywnych, jak 
i subiektywnych czynników. Do tych pierwszych zaliczyć należy coraz większy postęp 
w technologiach medycznych, wprowadzanie na rynek nowych generacji leków oraz 
przemiany demograficzne [Solecka, 2004]. Te ostatnie przebiegają szczególnie inten-
sywnie w Niemczech i we Francji, co prowadzi do istotnego zwiększenia wydatków na 
opiekę zdrowotną40. W grupie czynników subiektywnych mieszczą się zarówno strate-
gie koncernów farmaceutycznych, które realizują wyższą niż przeciętna rentowność, 
wykorzystując dogodne dla siebie rozwiązania prawne w zakresie patentów na leki 
[Angell, 2004], sposób finansowania ochrony zdrowia i związane z tym koszty41 [Gil-
lert, 2004], jak i nadużywanie prawa do opieki zdrowotnej – doctor shopping, czy 
oszustwa dokonywane przez pacjentów i lekarzy polegające na wyłudzaniu środków 
z ubezpieczenia. Efektem rosnących kosztów ochrony zdrowia są kłopoty z finansowa-
niem systemów ochrony zdrowia, a w niektórych przypadkach finansowa zapaść sys-
temów42, w tym w krajach wysoko rozwiniętych, jak np. Tajwan [Hille, 2005]. 

Wzrastające koszty opieki zdrowotnej są udziałem praktycznie wszystkich państw, 
zatem również Unia Europejska musi podjąć reformy w narodowych systemach ochro-
ny zdrowia43 oraz systemach ubezpieczeń [Niklewicz, 2004].  

Wiara w wyższą efektywność sektora prywatnego i prywatnych świadczeniodaw-
ców44 sprawia, że rosnącym wydatkom na ochronę zdrowia w państwach wysoko roz-

                                                        
39 W USA między 1999 a 2003 rokiem poziom inflacji oscylował między 3,5 i 4% (nie przekraczając 

wszakże poziomu 4%), poziom wzrostu dochodów pracowników był przeciętnie o 1% niższy od poziom 
inflacji, a składki na ubezpieczenie zdrowotne liczone dla czteroosobowej rodziny rosły w tempie od 5% 
w 1999 r. do 14% w 2003, wyhamowując swoją dynamikę w pierwszych miesiącach 2004 r., za: [Freuden-
heim, 2004].  

40 Tylko wskutek starzenia się społeczeństwa wydatki niemieckich kas chorych na usługi zdrowotne 
wzrosły (równowartość w euro) z 107 mld w 1993 do 142 mld w 2002 r., za: [Solecka, 2004].  

41 W skrajnych przypadkach, tj. w przypadku hospitalizacji pacjenta nieubezpieczonego w amerykań-
skim systemie ochrony zdrowia, jedna tabletka ibuprofenu może kosztować sześć dolarów, za: [Gillert, 
2004]. 

42 W styczniu 2005 r. tajwański system ochrony zdrowia stanął na skraju bankructwa pomimo wzrostu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w kilku poprzednich latach. Miesięczne niedobory środków na finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych sięgały równowartości 40,6 mln dolarów, co zmusiło rząd do podjęcia 
działań interwencyjnych. 

43 Unia Europejska docenia konieczność wprowadzenia reform w systemach emerytalnych i systemach 
ochrony zdrowia, co potwierdzono na szczycie w Brukseli w dniach 25–26 marca 2004 r., w ramach kry-
tycznej oceny dokonań 15 państw UE w realizacji strategii lizbońskiej.  

44 Stanowisko takie nie jest bynajmniej powszechnie przyjmowane i budzi kontrowersje, gdyż spór 
o przewagę w efektywności sektora prywatnego nad publicznym nie jest na gruncie empirii jednoznacznie 
rozstrzygnięty.  
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winiętych towarzyszy wyraźnie rysujący się trend do poszerzania zakresu prywatnego 
sektora w ochronie zdrowia i wprowadzania różnych form komercjalizacji. Zjawisko 
poszerzania własności prywatnej w sektorze zdrowia uwidoczniło się już pod koniec 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a tendencja ta uległa przyspieszeniu w latach 
dziewięćdziesiątych [Kumaranayake, 1997] zarówno w krajach, gdzie sektor prywatny 
od dawna stanowił liczący się element, np. w USA [Pulcini i in., 2000], jak i w krajach, 
gdzie dominuje jeszcze sektor publiczny, jak Niemcy45 czy kraje skandynawskie 
[Øvretveit, 2003]. Choć udział sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia USA 
jest jednym z najwyższych na świecie, również i w tym kraju podkreśla się potrzebę 
zwiększenia receptywności systemu na sygnały płynące z rynku, czyli poszerzania 
zakresu mechanizmów rynkowych w systemie [Turner, 2002]. To te właśnie mechani-
zmy powinny, zdaniem analityków, przesądzać o łączeniu, restrukturyzacji oraz prze-
kształcaniu zakładów o statusie organizacji działających nie dla zysku (non-for-profit) 
w jednostki działające dla zysku. Zatem znajduje potwierdzenie teza, że to sektor pry-
watny, a w szczególności zakłady działające dla zysku w coraz większym zakresie 
kształtują stosunki w systemie ochrony zdrowia w USA [Pulcini i in., 2000]. O tym, że 
dalsze zmiany w amerykańskim systemie ochrony zdrowia są oczekiwane i konieczne, 
może pośrednio zaświadczyć przebieg kampanii prezydenckiej w USA w jesieni 2004 r. 
i miejsce, jakie reforma systemu ochrony zdrowia zajęła w programach kandydatów na 
prezydenta [Gillert, 2004]. 

Jednak również w krajach, gdzie dominuje sektor publiczny, podejmowane są w co-
raz większym zakresie działania skierowane na rozwijanie sektora prywatnego. Le 
Grand [Le Grand, 2003, s. 3] wskazuje, że w wielu krajach państwo odchodzi od bez-
pośredniego świadczenia usług zdrowotnych i pozostawia sobie jedynie kontrolę nad 
finansowaniem ochrony zdrowia. Zmienia się zatem udział sektora publicznego 
w świadczeniu usług zdrowotnych. W Niemczech w latach 1990–1999 udział łóżek 
w szpitalach publicznych w całkowitej liczbie łóżek zmniejszył się o 26%, podczas gdy 
udział łóżek w szpitalach prywatnych zwiększył się o 66% [Busse, 2002, s. 57]. Do 
roku 2015 planuje się w Niemczech redukcję liczby szpitali z 2250 do około 1700, 
a właścicielami tych szpitali będą w większości firmy prywatne lub organizacje non- 
-for-profit [Tuffs, 2000].  

Procesy prywatyzacji sektora ochrony zdrowia dokonują się w Wielkiej Brytanii 
[Rowland, Pollock, Vickers, 2001], Australii [White, Collyer, 1998] i Meksyku [Lau-
rell, 2001]. W Wielkiej Brytanii w systemie ochrony zdrowia w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku zaczęto odchodzić od modelu bezpłatnej publicznej ochrony 
zdrowia [Vayda, 1989] w kierunku modelu mieszanego [Bartlett, Phillips, 1996]. Skut-
kowało to zwiększeniem się liczby prywatnych świadczeniodawców [Dash, 2004].  

Rozwój sektora prywatnego w ochronie zdrowia odnotowywany jest również 
w państwach rozwijających się [Yazbeck, Peters, 2003], gdzie podmioty prywatne 
świadczące usługi zdrowotne górują nad publicznymi w odniesieniu do takich zmien-
nych, jak: dogodniejsze położenie (bliskość do pacjenta), wydłużone godziny przyjęć, 
bardziej przyjazny stosunek do pacjenta (more considerate), a często również niższe 
ceny za usługi [Smith, Brugha, Zwi, 2001]. Wskazuje się na spektakularny przykład 
sukcesu systemu ochrony zdrowia Singapuru, gdzie rozbudowano sektor prywatny 

                                                        
45 Przykład Niemiec jest godny rozważenia również dlatego, że koncepcja reformy ochrony zdrowia 

wdrożonej w 1999 r. w Polsce bazowała na modelu niemieckim.  
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i zanotowano istotny wzrost podstawowych wskaźników zdrowotnych (między 1960 
a 2001 rokiem: wydłużenie przewidywanej długości życia o 15 lat, do poziomu 79 lat, 
i obniżenie wskaźnika śmiertelności niemowląt z 34,9 do 2,2 na 1000 żywych urodzeń) 
[Taylor, Blair, 2003]. Prywatni świadczeniodawcy dostarczają tam 80% usług zdro-
wotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i 20% procent usług szpitalnych. 

Tendencje do poszerzania zakresu sektora prywatnego w ochronie zdrowia widocz-
ne są w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie wzrost liczby prywatnych 
świadczeniodawców wymieniany jest na drugim miejscu (za decentralizacją) wśród 
najbardziej charakterystycznych cech reform systemu ochrony zdrowia w tych pań-
stwach [World Bank, 2002].  

Choć reformy systemów ochrony zdrowia w państwach Europy Centralnej i Wschod-
niej objęły stosunkowo szeroki zakres (powołanie instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, 
reforma systemu finansowania usług zdrowotnych, decentralizacja i utworzenie spe-
cjalności w zakresie lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych) czy wprowa-
dzenie – na mniejszą skalę – dodatkowych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych46 
[Juszczyk, 2003]), to często spotkać można opinię, że nie spełniły one oczekiwań [Bel-
li, 2001]. Hipotezą, która w części tłumaczyłaby to zjawisko, mogłoby być wiązanie 
umiarkowanych rezultatów zmian z dużo węższym niż w tradycyjnych sekcjach go-
spodarki dopuszczaniem sektora prywatnego i mechanizmów rynkowych do sektora 
ochrony zdrowia. Jak wskazują Preker, Jakab i Schneider, analizując zmiany w 16 
państwach postkomunistycznych w Europie oraz państwach byłego Związku Radziec-
kiego, podjęte tam reformy systemów ochrony zdrowia skupiały się na sposobach fi-
nansowania świadczeń zdrowotnych [Preker, Jakab, Schneider, 2002]. Być może fakt, 
że reformy koncentrowały się na wybranym jedynie polu działań restrukturyzacyjnych, 
czyli zasobach i zasilaniu, a pomijały redefiniowanie celów, zmiany form organizacyj-
no-prawnych czy systemów decyzyjnych zakładów opieki zdrowotnej, negatywnie 
wpływał na wyniki działań reformatorskich. Wśród państw postkomunistycznych wy-
jątkiem była Macedonia, która realizowała relatywnie głęboką reformę systemu ochro-
ny zdrowia, otwierającą drogę dla prywatyzacji tak świadczenia usług, jak i ich finan-
sowania [Nordyke, Peabody, 2002], co doprowadziło do nieco lepszych rezultatów 
(w sferze ekonomicznej).  

Można jednak wskazać na przykłady państw, gdzie zakres sektora prywatnego 
i rozwiązań rynkowych (czy quasi-rynkowych) jest znaczny.  

W Czechach, na Węgrzech i na Słowacji podjęto szereg decyzji o poszerzeniu za-
kresu sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia i zwiększeniu udziału środków 
własnych pacjentów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.  

W Republice Czeskiej w pierwszej połowie 2004 r. na około 200 szpitali 81 było 
już własnością prywatną [Czeskie szpitale na sprzedaż, 2004] i choć większość z nich 
wykazywała straty, to zainteresowanie potencjalnych inwestorów lokatami w lecznic-
two zamknięte było spore. To zjawisko znajdywało swoje uzasadnienie m.in. w tym, że 
wówczas około 1/6 rocznego budżetu państwa, czyli 154 mld koron, przeznaczano na 
zakup świadczeń zdrowotnych [Czeskie szpitale na sprzedaż, 2004]. Proces prywaty-
zacji szpitali był kontynuowany na początku 2005 r. Wyniki ekonomiczne przedsta-

                                                        
46 Doświadczenia Słowenii we wprowadzaniu współpłacenia przez pacjentów oraz prywatnych ubez-

pieczeń (inicjowane w 1993 r.) oceniane są pozytywnie, choć dynamika wzrostu wydatków na zdrowie ze 
źródeł prywatnych w latach 1993–2002 wzrastała w tempie wyższym niż wzrost PKB, za: [Juszczyk, 2003]. 
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wione przez czeskie Ministerstwo Zdrowia wskazywały, że szpitale przekazane samo-
rządom terenowym, a następnie sprywatyzowane, radzą sobie lepiej z zadłużeniem niż 
szpitale publiczne. Ogólne zadłużenie czeskich szpitali wynosiło w styczniu 2005 r.  
6,5 mld koron [Sierszuła, 2005]. 

Na Węgrzech podjęto próbę prywatyzacji szpitali, a w ogólnonarodowym referen-
dum przeprowadzonym 5 grudnia 2004 r. jedno z pytań dotyczyło możliwości prywa-
tyzowania szpitali. Jak się jednak okazało, 1,7 mln obywateli wypowiedziało się nega-
tywnie w tej sprawie [Referendum na Węgrzech nieważne, 2004].  

Słowacki parlament w dniu 22 września 2004 r. zatwierdził ustawę zdrowotną 
(ostatnią z pakietu ustaw reformujących finanse publiczne)47. Zapisy tej ustawy prze-
widywały m.in., że oddziały ubezpieczalni (odpowiednik oddziałów NFZ w Polsce) 
zostaną przekształcone w spółki akcyjne [D.W., 2004]. Ustawa wprowadziła również 
wyższe opłaty wnoszone przez pacjentów za niektóre świadczenia i usługi dodatko-
we48 [Słowacja, 2005]. Dokonania Słowacji w reformowaniu systemu ochrony zdrowia 
i wprowadzaniu mechanizmów konkurencji [Hlavacka, Wágner, Riesberg, 2004] zosta-
ły pozytywnie ocenione przez Bank Światowy [World Bank, 2005].  

Jak to będzie wykazywane w szczegółach w kolejnych rozdziałach pracy, również 
w Polsce w latach 1990–2004 zwiększał się systematycznie zakres sektora prywatnego 
w sektorze ochrony zdrowia reprezentowanego przez niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, laboratoria, apteki i hurtownie itp. Sektor prywatny zaznaczył swoją obec-
ność nawet w tak wrażliwym segmencie rynku ochrony zdrowia, jakim jest pogotowie 
ratunkowe [Sienkiewicz, 2002]. Procesy prywatyzacji objęły przede wszystkim lecz-
nictwo podstawowe i specjalistyczne, stomatologię, obrót produktami leczniczymi 
w handlu hurtowym i detalicznym (gdzie istnieje ostra konkurencja cenowa między 
aptekami i notuje się spadek cen detalicznych niektórych leków) [Mikłaszewicz, 2004] 
oraz obrót materiałami i urządzeniami medycznymi.  

3.3. Komercjalizacja sektora ochrony zdrowia:  
wzrost udziału pacjentów w finansowaniu systemu ochrony zdrowia  

Zwiększaniu liczby prywatnych świadczeniodawców oraz ubezpieczycieli w syste-
mach ochrony zdrowia towarzyszą zjawiska zwiększania (pod różnymi postaciami) 
udziału własnego pacjentów w finansowaniu ochrony zdrowia (współpłacenie).  

                                                        
47 Reformy ochrony zdrowia były podejmowane na Słowacji przede wszystkim z powodu rosnącego 

zadłużenia publicznych placówek ochrony zdrowia. W roku 2003 słowacka służba zdrowia zadłużyła się na 
110 mln euro, a do września 2004 r. dług wzrósł o ponad 40 mln euro, za: [D.W., 2004]. 

48 Za wizytę u lekarza lub stomatologa wnosi się ryczałtową opłatę (20 Sk), natomiast w przypadku le-
czenia szpitalnego trzeba opłacić stawkę dzienną (50 Sk) (chociaż wprowadzono tu górny limit opłat, mak-
symalnie za 21 dni hospitalizacji). Tylko podstawowe świadczenia stomatologiczne są bezpłatne, w przy-
padku pozostałych trzeba ponieść część kosztów. Za leki na receptę trzeba zapłacić zryczałtowaną opłatę 
(20 Sk), a w niektórych przypadkach także pewną część ich ceny. Są także leki sprzedawane za pełną od-
płatnością. Z wyjątkiem transportu w sytuacjach zagrożenia życia, trzeba opłacić część kosztów transportu 
sanitarnego na terytorium Słowacji (2 Sk za 1 km). Opłatę wnosi się bezpośrednio przewoźnikowi, za: 
[Słowacja, 2005]. 

 



 57

Współpłacenie (które można traktować w kategoriach komercjalizacji) może 
przyjmować bardzo różne formy, począwszy od wprowadzenia drobnych opłat za każ-
dą wizytę u lekarza, poprzez opłaty ze realizację recept, współpłacenie za przepisane 
lekarstwa, do pokrywania tzw. kosztów hotelowych podczas pobytu w szpitalu czy 
dodatkowych opłat za ponadstandardowe warunki hotelowe w szpitalach (np. pokoje 
jednoosobowe wyposażone w telefon i telewizor) oraz współpłacenie za transport sani-
tarny. 

Zjawisko wzrostu udziału pacjentów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych jest 
dobrze dokumentowane przez Docteura i Oxleya [Docteur, Oxley, 2003, s. 28]. Anali-
zowali oni sytuację w państwach OECD w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku i wykazali, że sukcesywnie wzrastał udział środków własnych 
pacjenta w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Wysokie wzrosty takich obciążeń 
zanotowano w Austrii (w latach 1988, 1996, 1997), Belgii (w latach 1992–1995), Fin-
landii (w latach 1990–1995, 2002), Francji (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte 
ubiegłego wieku), Niemczech (lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku), Holandii 
(w roku 1997, po czym w roku 1999 zanotowano trend przeciwny), Portugalii i Szwe-
cji (lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku) [Docteur, Oxley, 2003, s. 28].  

O tym, że taki trend utrzymuje się nadal, zaświadczać mogą rozwiązania przyjęte 
we Francji w czerwcu 2004 r. polegające na wprowadzeniu ryczałtowej opłaty za każ-
dą wizytę u lekarza (1 euro). Równolegle podjęto działania zmierzające do pełniejszej 
kontroli kosztów i uszczelniania systemu. W tym celu zaplanowano pełną komputery-
zację systemu dokumentacji medycznej dla monitorowania korzystania z leków i badań 
oraz wprowadzono zasadę posiadania skierowania do lekarza specjalisty (wydawanego 
przez lekarza rodzinnego). Tym i innym działaniom nakierowanym na zwiększenie 
finansowej partycypacji pacjentów w kosztach opieki zdrowotnej towarzyszyło jednak 
wprowadzenie (jednocześnie) systemu zasiłków dla najuboższych rodzin na pokrycie 
kosztów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 150 euro [Medycyna 
Praktyczna, 2004]. Najubożsi mieli być również zwolnieni z opłaty za wizytę u lekarza.  

Komercjalizacja systemu ochrony zdrowia postępuje również w wyniku wprowa-
dzania do tego systemu dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych w prywatnych za-
zwyczaj ubezpieczalniach [Mossialos, 2002]. Dyskusje na temat prywatnych ubezpie-
czeń zdrowotnych odbywały się również w Polsce [Sobczak, 2004], a rzecznicy ich 
wprowadzenia jasno formułowali swoje poglądy w tej kwestii [Kania, 2003]. 

3.4. Wspieranie prywatyzacji i komercjalizacji sektora ochrony zdrowia 
przez organizacje międzynarodowe 

Do wzmacniania procesów prywatyzacji w sektorze zdrowia przyczyniają się 
w znacznym stopniu wpływowe organizacje międzynarodowe: Bank Światowy oraz 
Światowa Organizacja Handlu, które inicjowały i wspierały promocję sektora prywat-
nego w ochronie zdrowia [Armada, Muntaner, Navarro, 2001; Palmer i in., 2003].  

Bank Światowy uruchomił specjalny program: Health Sector Modernization 
Support Sectoral Adjustment Loan (HSMS SECAL) Project, który poprzez specjalne 
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kredyty miał wspierać reformy sektora ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej [World Bank, 2005].  

Eksperci pracujący dla Banku Światowego przedstawiali argumenty za poszerze-
niem udziału sektora prywatnego w sektorze ochrony zdrowia i w świadczeniach usług 
zdrowotnych z równoczesnym wskazywaniem na potencjalne zagrożenia płynące 
z nadmiernej ingerencji państwa w podaż usług zdrowotnych [Preker, Harding, 2001]. 
Bank Światowy sformułował w 2003 r. sześć podstawowych wskazań do zwiększania 
zakresu sektora prywatnego w ochronie zdrowia:  

1) kontraktowanie usług,  
2) kontrakty menedżerskie w usługach zdrowotnych,  
3) wykorzystywanie leasingu,  
4) koncesje i umowy typu Build-Operate-Transfer (BOT)49,  
5) sprzedaż majątku i umowy typu Build-Own-Operate (BOO)50, 
6) swoboda wchodzenia do sektora [Marek i in., 2003].  
Dopuszczenie prywatnych świadczeniodawców do kontraktów na świadczenie usług 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest traktowane jako jeden ze spo-
sobów zwiększania efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności [Palmer, 2000].  

Powyższa lista wskazań może być poszerzana. Wskazuje się bowiem również na 
możliwość stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego np. w przekształcaniu pu-
blicznych szpitali [Taylor, Blair, 2002], w tym również w państwach Unii Europejskiej 
[Thompson, McKee, 2004]. Warto tu nadmienić, że państwa UE od dłuższego już cza-
su wykorzystują różne formy partycypacji prywatnych kapitałów w rynku usług lecz-
nictwa zamkniętego: prywatne kredyty udzielane szpitalom publicznym czy regional-
nym władzom ochrony zdrowia, tworzenie i wykorzystywanie prywatnych podmiotów 
gospodarczych przejmujących funkcje pozamedyczne szpitali (contracting out) oraz 
formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie kapitał prywatny jest inwestowany 
i wykorzystywany do zarządzania wszystkimi funkcjami szpitala [Thompson, McKee, 
2004].  

Prywatyzacji sektora zdrowia służy również polityka Światowej Organizacji Han-
dlu, która zmierza do ograniczenia zakresu „usług dostarczanych przez sektor publicz-
ny”. Sektor ten jest bowiem w większości wyłączony z konkurencji. WTO skłania 
rządy państw sygnatariuszy układu GATS (General Agreement on Trade in Services) 
do udostępnienia swoich rynków usług dla międzynarodowej konkurencji [Pollock, 
Price, 2000], gdyż u progu XXI w. większość państw jeszcze nie otworzyła rynku le-
czenia szpitalnego dla zagranicznej konkurencji [Price, Pollock, Shaoul, 1999]. 
W momencie utworzenia WTO tylko 27% członków wyrażało aprobatę dla otworzenia 
rynku usług szpitalnych na zagraniczną konkurencję [WTO, 1998].  

                                                        
49 Umowy typu Build-Operate-Transfer polegają na udzieleniu prywatnym inwestorom zgody na bu-

dowanie/tworzenie prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne, które przez zdefiniowany 
w umowie okres są wykorzystywane przez inwestorów, a po upływie tego czasu są przekazywane (na 
zasadach określonych w umowach) rządowi.  

50 Umowy typu BOO zezwalają prywatnym inwestorom na dokonywanie inwestycji w sektorze ochro-
ny zdrowia i zachowanie prywatnej własności przez czas nieograniczony. 
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3.5. Konsekwencje poszerzania zakresu własności prywatnej w systemie 
ochrony zdrowia  

U podstaw polityki zwiększania udziału sektora prywatnego w systemie ochrony 
zdrowia leży przekonanie, że sektor prywatny ex definitione wykazuje większą niż 
publiczny efektywność. Takie twierdzenie nie jest jednak w sposób jednoznaczny em-
pirycznie dowiedzione [Segall, 2003] i szereg opracowań na taki brak wskazuje [Per-
rot, Carrin, Sergent, 1997]. Brak jest również przekonywających dowodów na przewa-
gę świadczeniodawców prywatnych nad publicznymi, a poszerzaniu zakresu mechani-
zmów rynkowych w ochronie zdrowia i rozwojowi sektora prywatnego nie towarzyszy 
konsekwentne i zaplanowane na dłuższy okres badanie rezultatów takich decyzji.  

Chociaż sektor prywatny zyskuje coraz większy udział w narodowych systemach 
zdrowia, państwa OECD ciągle w znacznym zakresie wykorzystują sektor publiczny 
do świadczenia usług zdrowotnych i wykorzystują mechanizmy rządowej regulacji 
w odniesieniu do różnych aspektów systemu ochrony zdrowia oraz prywatnego rynku 
ubezpieczeń zdrowotnych [Docteur, Oxley, 2003, s. 7]. Równocześnie wskazuje się na 
ograniczone sukcesy tych reform, które brały sobie za cel zwiększenie konkurencji 
między uczestnikami rynku, przede wszystkim szpitalami. Są przykłady (USA, Wielka 
Brytania, Szwecja, Republika Czeska, czy Nowa Zelandia [Docteur, Oxley, 2003, 
s. 36]) pokazujące, że próby wprowadzania konkurencji między szpitalami nie zawsze 
prowadzą do istotnego wzrostu konkurencji między nimi. Są podstawy, by twierdzić, 
że było to w znacznej mierze wynikiem istnienia ograniczeń informacyjnych (asymetrii 
informacji) po stronie pacjenta [Morsch, 2002]. Zatem poprawa dostępu pacjentów do 
informacji i tworzenie systemu ratingu dla szpitali mogłyby zwiększyć poziom konku-
rencji między szpitalami.  

Podejmując wątek ograniczeń w wykorzystywaniu mechanizmów rynkowych 
w sektorze ochrony zdrowia, warto wskazać na specyfikę rynku zdrowotnego. Ta wła-
śnie specyfika skłania niektórych do traktowania rynku zdrowotnego jako quasi-rynku. 
Jak konstatuje Cezary Włodarczyk (przywołując Evansa), przy wyborze mechanizmu 
rynkowego wskazana jest ostrożność wynikająca m.in. z takich cech prywatnych 
zdrowotnych quasi-rynków, jak: 

− słabsze możliwości: kontrolowania cen świadczeń, ograniczania wolumenu ofe-
rowanych usług, kontrolowania wzrostu zatrudnienia i płac, 

− sprzyjanie nierównemu rozkładowi ciężarów finansowania opieki zdrowotnej 
(grupy o mniejszych dochodach ponoszą proporcjonalnie większe obciążenia), 

− postrzeganie przenoszenia obciążeń poza sferę wydatków publicznych jako 
oszczędności (w rzeczywistości chodzi o zmianę źródła finansowania) [Włodar-
czyk, 2003, s. 155–156].  

Powyższa lista może być poszerzona o inne jeszcze uwarunkowania działalności 
gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia, na którą składają się:  

trudność w określaniu i mierzeniu wyników; • 
• 
• 
• 
• 

kompleksowość i współzależność działań; 
zadania niemożliwe do odłożenia, a zatem do natychmiastowego wykonania; 
niska tolerancja dla błędów i pomyłek; 
wysoki poziom profesjonalizmu i specjalizacji zasobów ludzkich; 
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• 

• 

                                                       

ograniczona możliwość kontroli czynności lekarskich z zewnątrz przez osoby 
niebędące lekarzami; 
strumienie zasileń finansowych kierowane zazwyczaj z wykorzystaniem kana-
łów administracyjnych, a nie rynkowych.  

Warto również pamiętać, że w reformach systemów opieki zdrowotnej w państwach 
wysoko rozwiniętych notujemy bądź częściowy (Niemcy po 1998 r.), bądź całkowity 
(Nowa Zelandia) odwrót od stoso-wania mechanizmów rynkowych w systemie ochro-
ny zdrowia [Włodarczyk, 2003, s. 96–99 oraz 100–103]. 

Nie kwestionując powyższej diagnozy, trzeba jednak podkreślić, że dwie ważne 
sfery: stosowanie mechanizmów rynkowych (np. w postaci konkurencji w ubieganiu 
się o kontrakty na świadczenia zdrowotne) oraz prywatyzacja sfery ochrony zdrowia 
(np. zastępowanie publicznych świadczeniodawców przez prywatne podmioty), należy 
traktować jako częściowo rozłączne, gdyż wprowadzanie mechanizmów rynkowych 
nie implikowało zawsze przekształcenia własnościowego podmiotów świadczących 
usługi zdrowotne51.  

W sytuacji braku jednoznacznych dowodów przewagi prywatnego sektora w syste-
mie ochrony zdrowia możemy odnaleźć tak negatywne efekty liberalizacji i prywaty-
zacji rynku usług zdrowotnych (jak w Meksyku [Laurell, 2001]), jak i pozytywne, np. 
w Australii, gdzie prywatyzacja ubezpieczeń przyniosła pozytywne skutki zarówno dla 
szpitali prywatnych, jak i publicznych [Cormack, 2002]. Inspirujące są również do-
świadczenia Kanady [Deber, 2004], gdzie w coraz większym zakresie do świadczenia 
usług zdrowotnych wykorzystywane są prywatne i działające dla zysku organizacje 
oraz zakłady [Deber, 2002, s. V].  

Wśród negatywów wprowadzania mechanizmów rynkowych do ochrony zdrowia52 
wymienia się rozrost administracji, fragmentację świadczeń, zmniejszenie odpowie-
dzialności władz lokalnych czy ograniczenie swobody wyboru [Pollock, 1995]. Refor-
my przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Wielkiej 
Brytanii również nie były jednoznacznie oceniane, mimo że nie stawiano w nich wy-
łącznie na zmianę stosunków własności i respektowano konieczność stosowania 
w systemie ochrony zdrowia praktykowanych w tradycyjnych sektorach takich zasad, 
jak: ocena jednostek ochrony zdrowia według wyników, decentralizacja czy konkuren-
cja w ubieganiu się o kontrakt na świadczenie usług. Wśród negatywnych konsekwen-
cji tych regulacji wskazywano na rosnące zainteresowanie wskaźnikami mierzalnymi 
i finansowymi kosztem jakości usług zdrowotnych oraz sytuowanie pacjenta w dolnym 
rejestrze celów zakładów opieki zdrowotnej i prywatnych praktyk [Segall, 2000]. Pry-
watyzacja systemów ochrony zdrowia prowadziła również do pogorszenia się dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, szczególnie w odniesieniu do rodzin z niskich przedziałów 
dochodów [Arhin-Tenkorang, 2000].  

Samo współistnienie sektora prywatnego i publicznego w narodowych systemach 
zdrowia nie przebiega bezproblemowo. W raporcie WHO z 2000 r., w oparciu o anali-
zę sytuacji w 191 państwach, wskazuje się na następujące dysfunkcje w tym obszarze:  

 
51 W przypadku Nowej Zelandii quasi-rynek nie szedł w parze z prywatyzacją świadczeniodawców, 

ponieważ wciąż były nimi publiczne przedsiębiorstwa (Crown Health Enterprises) konkurujące między 
sobą o środki dystrybuowane przez Regionalne Zarządy.  

52 Katalog ograniczeń mechanizmów rynkowych stosowanych w systemach ochrony zdrowia przedsta-
wia C. Włodarczyk [Włodarczyk, 2003, s. 154–158]. 
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• 

• 

• 

• 

• 
• 

○ 

○ 
○ 

• 
• 

• 

wiele narodowych ministerstw w swoich działaniach koncentruje się na sektorze 
publicznym i często lekceważy sektor prywatny, nawet jeżeli stanowi on domi-
nującą część systemu; 
w wielu państwach pewna liczba lub większość lekarzy pracuje równocześnie 
w sektorze publicznym i prywatnym, co sprzyja wykorzystywaniu sektora pu-
blicznego do nieoficjalnego subsydiowania sektora prywatnego; 
wiele rządów nie potrafi uchronić systemu od wpływów czarnego rynku w sek-
torze zdrowia, gdzie kwitnie korupcja; czarny rynek, który wyrasta ze złego 
funkcjonowania systemu i źle opłacanych pracowników, prowadzi do jeszcze 
większego obniżania sprawności całego systemu; 
wiele ministerstw nie jest w stanie wprowadzić własnych regulacji, które mają 
stać na straży interesu publicznego [WHO, 2000].  

Chociaż badacze przyznają, iż wprowadzanie sektora prywatnego do świadczenia 
usług zdrowotnych jest pożądane, to podkreślają również, że kształtowanie polityki 
zdrowotnej uwzględniającej prywatyzację musi brać pod uwagę specyfikę danego kra-
ju i systemu. Przenoszenie gotowych rozwiązań, narzędzi i wzorców jest tyleż ograni-
czone, co niebezpieczne [Rosenthal, Newbrander, 1996].  

W oparciu o istniejące doświadczenia w reformowaniu narodowych systemów 
ochrony zdrowia można utrzymywać, że nawet istotne zwiększenie zakresu własności 
prywatnej w systemie ochrony zdrowia nie daje gwarancji poprawy efektywności dzia-
łania całego systemu. Jest to zgodne z takim paradygmatem zmian, który zakłada ist-
nienie wielu powiązanych ze sobą i wzajemnie się warunkujących czynników. Spośród 
szerokiego ich spektrum wymienić tu można stosowany zakres efektywnej regulacji ze 
strony państwa. Dostępne wyniki badań sugerują bowiem, że legitymizacja dla sektora 
prywatnego w systemach mieszanych nie jest bezwarunkowa. W przypadku istnienia 
negatywnych efektów zewnętrznych (externalities) czy monopolu notuje się wzrost 
oczekiwań, że to państwo przejmie świadczenie usług zdrowotnych [Mahoney, Kemp, 
Webley, 2005]. Z kolei brak dobrze zdefiniowanej i sprawnej regulacji jest jednym z 
istotnych powodów niskiej i bardzo niskiej efektywności sektora prywatnego w niektó-
rych systemach ochrony zdrowia [Kumaranayake, 1997]. 

Potrzeba regulacji może być wyprowadzana z pewnych odmienności rynku usług 
zdrowotnych innych niż wymienione dotychczas, takich jak: 

oddzielenie decyzji o korzystaniu z usług od decyzji o zapłacie [Den Hartog, 
Janssen, 2000]; 
rola pacjenta (pacjent nie jest tylko konsumentem) [Kissick, 2003]; 
ograniczenia indywidualne (individual failure) niektórych pacjentów, czyli:  

niemożność wykonania pewnych zadań myślowych (zbyt duża ilość informa-
cji, potrzeba specjalistycznej wiedzy, niemożliwość zidentyfikowania związ-
ków przyczynowo-skutkowych),  
słaba wola, emocje przy podejmowaniu decyzji,  
związek między preferencjami i doświadczeniem [New, 1999]. 

Do tej listy można dodać jeszcze inne cechy wyrastające z cech jednostkowych sa-
mych usług zdrowotnych:  

ceny usług zdrowotnych nie mogą być ustalane tylko przez rynek; 
w większości przypadków mamy do czynienia z niemożnością odsunięcia w cza-
sie konsumpcji usług zdrowotnych (usługa musi być zrealizowana natychmiast); 
silne powiązanie różnych usług między sobą i ich wzajemne warunkowanie się.  
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Te i inne argumenty przesądzają o potrzebie wprowadzania regulacji mechanizmów 
rynkowych, które są dopuszczane do sektora ochrony zdrowia. Specyfika rynku usług 
zdrowotnych sprawiała, że np. w praktyce brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia 
(NHS) rynek usług zdrowotnych był postrzegany (przez ministra zdrowia Walde-
grave’a) jako rynek kierowany (managed). W tej koncepcji konkurencja na rynku 
ochrony zdrowia miała się sprowadzać do stworzenia i wykorzystywania w decyzjach 
o zakupie świadczeń zdrowotnych porównywalnych informacji i danych dotyczących 
poszczególnych świadczeniodawców [Ham,1996].  

Krytycy wprowadzania mechanizmów rynkowych do systemu ochrony zdrowia 
wskazywali, że nie istnieje realny rynek w sektorze ochrony zdrowia ani klasyczne 
dostarczanie usług, podobnie jak nie ma publicznej zgody na urynkowienie ochrony 
zdrowia [James, 1997]. Oprócz elementów podnoszonych powyżej krytyka rynku 
w ochronie zdrowia obejmuje zastrzeżenia natury konceptualnej, praktycznej, jak 
i etycznej [Segall, 2002]. Również polscy autorzy podejmują wątek zasadności wpro-
wadzania mechanizmów rynkowych do sektora ochrony zdrowia [Leowski, 2002],  
a z prywatyzacją łączą zarówno nadzieje, jak i obawy [Grzybowski, 2002]. 

3.6. Obszar prowadzonej analizy: hipoteza główna i hipotezy szczegółowe  

Dokonując próby podsumowania najważniejszych wątków podjętych w pierwszej 
części pracy (rozdziały 1–3), można (równocześnie) zarysować ramy, w jakich w tej 
książce przedstawiane będą zagadnienia przedsiębiorczości, reformy i restrukturyzacji 
systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

Można zatem wskazać, że: 
przedsiębiorczość pozostaje wciąż jeszcze atrakcyjnym obszarem badań, wymu-
szającym na badaczach stosowanie do analizy przedsiębiorczości podejścia inter-
dyscyplinarnego; możliwości dla badacza są w tym obszarze znaczne, gdyż bez 
odpowiedzi (satysfakcjonującej większość badaczy) pozostaje wciąż wiele pytań, 
w tym tak podstawowe jak pytanie o naturę przedsiębiorczości (samego przedmio-
tu badań);  

• 

• 

• 

• 

doświadczenia gospodarek zarówno państw wysoko rozwiniętych, jak i rozwija-
jących się wskazują na dużą rolę przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym 
i transformacji ekonomicznej; 
pomimo bogatej historii badań nad przedsiębiorczością nie udało się jak dotąd 
wypracować szeroko przyjmowanego modelu opisującego przedsiębiorczość 
w rozwoju gospodarczym, w tym głównie w obszarze restrukturyzacji na po-
ziomie makro;  
procesy reformowania systemów ochrony zdrowia dokonujące się w państwach 
wysoko rozwiniętych i podlegających transformacji wskazują na wzrost udziału 
podmiotów sektora prywatnego oraz poszerzanie zakresu stosowania mechani-
zmów rynkowych w regulacjach narodowych systemów ochrony zdrowia; po-
wstaje zatem naturalne środowisko dla powstawania i rozwoju postaw przedsię-
biorczych w sektorze ochrony zdrowia;  
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badanie procesów przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia w państwach 
wysoko rozwiniętych znajduje się w początkowej fazie, a w literaturze polskiej 
jest praktycznie nieobecne;  
podjęcie zagadnień przedsiębiorczości w polskim systemie ochrony zdrowia 
(w zasadniczej swojej części na poziomie makro) może być traktowane jako 
nowe przedsięwzięcie, stanowiące próbę naukowej refleksji nad tym ekono-
micznie i społecznie ważnym obszarem z punktu widzenia rozwoju przedsię-
biorczości.  

Odwołując się do dwóch ostatnich konstatacji, należy podkreślić, że niniejsza praca 
ma w zamierzeniu autora częściowo wypełnić tę lukę. W oparciu o przedstawianą ana-
lizę, w książce formułowane są  rekomendacje kierowane pod adresem ustawodawcy, 
których wykorzystanie  zwiększyłoby szanse na rzeczywistą restrukturyzację sektora 
ochrony zdrowia, szczególnie w odniesieniu do lecznictwa szpitalnego.  

W książce przedstawiana jest i weryfikowana następująca hipoteza badawcza:  
Ograniczone efekty reform i programów restrukturyzacji w systemie ochrony zdro-

wia w Polsce są w zasadniczym wymiarze konsekwencją braku warunków brzegowych 
(podstawowych) do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w tym systemie.  

Hipoteza ta wyrasta z ukazanej w teorii pozytywnej korelacji między przedsiębior-
czością (której egzemplifikacją są małe i średnie przedsiębiorstwa) a wewnętrzną dy-
namiką i ewolucją sektorów [Audretsch, 1999, s. 91]. 

Hipoteza powyższa oparta jest na następujących hipotezach szczegółowych (odnie-
sionych do dwóch zasadniczych sfer wyróżnionych w tej pracy: sfery regulacji i sfery 
funkcjonalnej): 

hipotezy szczegółowe w sferze regulacji, które mówią, że: 
istniejące rozwiązania uniemożliwiają efektywną realizację praw właściciel-
skich w systemie ochrony zdrowia, 
w sektorze publicznym system prawnych regulacji uniemożliwia skuteczną re-
alizację nadzoru korporacyjnego w szczególności w odniesieniu do szpitali,  
systemowa nierównowaga między płatnikiem a świadczeniodawcami z jed-
nej strony ogranicza i tłumi postawy przedsiębiorcze, a z drugiej sprzyja po-
wstawaniu patologii na styku: sektor publiczny – sektor prywatny,  

hipotezy szczegółowe w sferze funkcjonalnej, według których: 
zakres sprawnej kontroli właścicielskiej nad samodzielnymi publicznymi za-
kładami opieki zdrowotnej jest niewystarczający,  
nie został wypracowany system skutecznych bodźców dla menedżerów kie-
rujących samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,  
inwestowanie w sektor ochrony zdrowia połączone jest z ponadprzeciętnym 
poziomem ryzyka, 
ponadprzeciętny poziom ryzyka jest w znacznej części efektem zaniedbań 
i błędów popełnionych przy reformowaniu sektora ochrony zdrowia, 
nie zostały stworzone instrumenty i narzędzia motywowania do podejmowa-
nia działalności na własny rachunek w sektorze ochrony zdrowia. 

Pozytywna weryfikacja powyższych hipotez tworzy podstawę do sformułowania li-
sty warunków koniecznych do powstawania i umacniania postaw przedsiębiorczych 
w sektorze ochrony zdrowia z wykorzystaniem dychotomicznego podziału czynników 
oddziaływających na postawy przedsiębiorcze przyjętego w rozdziale 1. Hipotezy 
szczegółowe, jak również wyróżnione w tym rozdziale warunki konieczne i uzupełnia-
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jące do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych zbudowane są w logicznej 
zgodności ze stanowiskiem wyrażonym przez Weingasta [Weingast, 1995] i Harpera 
[Harper, 2003], według którego rządy prawa, prawidłowo określone prawa własności 
oraz swoboda zawierania kontraktów nie są wystarczające do zapewnienia żywego, 
napędzanego przedsiębiorczością procesu rynkowego. To pozwala sformułować listę 
rekomendacji kierowanych pod adresem ustawodawcy i polityków przedstawianych 
w rozdziale 9 pracy.  

Weryfikacja hipotez sformułowanych powyżej dokonywana jest w pracy z użyciem 
portfolio metod. Wiodącą metodą jest analiza regulacji wprowadzających zmiany 
w systemie ochrony zdrowia (sfera regulacji). Są to głównie regulacje w randze ustaw 
i rozporządzeń. Analiza ta jest wzbogacana analizą wydawnictw o charakterze nauko-
wym (metaanaliza), ale również popularnonaukowym (wydawnictwa branżowe: np. 
Służba Zdrowia, British Medical Journal, Gazeta Lekarska, Antidotum, Menedżer 
Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, Ogólnopolski Przegląd Medyczny) czy wręcz publi-
cystycznym (dzienniki: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, oraz tygo-
dniki: Polityka, Wprost). Włączenie do analizy dwóch ostatnich rodzajów źródeł było 
motywowane chęcią uchwycenia szerokiego spektrum zjawisk występujących w sys-
temie ochrony zdrowia po to, aby zidentyfikować czynniki ze sfery funkcjonalnej tego 
systemu.  

Uzasadnieniem włączenia do analizy sfery funkcjonalnej tak szerokiego zakresu 
źródeł może być zarówno sam charakter przedmiotu analizy (wielowymiarowość, in-
dywidualizm, szybkość reakcji, silny związek z mikrospołecznościami, z praktyką, 
często incydentalizm, etc.), jak i dążenie do uchwycenia zjawisk, które dopiero czekają 
na naukową analizę i ocenę. 

Do weryfikacji hipotez wykorzystane zostały również wyniki badań empirycznych 
autora prowadzonych w latach 1995–2005 w różnych (w tym międzynarodowych) 
zespołach badawczych, a dotyczących m.in.: 

− restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej53,  
− zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (w tym 

głównie planowania, kontroli, jakości zarządzania)54,  
                                                        

53 Lista projektów związanych z restrukturyzacją zakładów opieki zdrowotnej, w których zaangażowa-
ny był autor, obejmuje m.in.: Projekt przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie w samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej, Kutno 1996; Plan strategiczny dla ZOZ Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa 
Tarnowska 1998; Harvard Jagiellonian Consortium for Health: Strengthening Local Health Care Authori-
ties: Planning and Control (projekt realizowany w latach: 1996–1999); Projekt Banku Światowego: Health 
Sector Study in Poland. An Evaluation of One Year of Social Health Insurance, The World Bank, April– 
–May 2000; Projekt Regionalnego Programu Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej dla Województwa Małopolskiego, Kraków, sierpień 2000; Małopolski Program Ochrony 
Zdrowia w latach 2001–2005. Program Wojewódzki; Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w re-
formowanym systemie (styczeń–październik 2001); Plan strategiczny dla SPZOZ Sieradz, (maj–październik 
2002); Zmiany zachowań zakładów opieki zdrowotnej w wyniku reformy (czerwiec 2002–czerwiec 2003). 
Niektóre z doświadczeń zebranych w ramach tych (i innych, niewymienionych powyżej) projektów były 
dokumentowane w takich artykułach, jak: Zmiana zachowań w zakładach opieki zdrowotnej w wyniku 
reformy. Wyniki badania pilotażowego (2001), Polityka Społeczna, nr 10; Kautsch, Klich (2003) Próba 
oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Kontrola Państwowa, nr 2; Budowanie 
planu strategicznego dla jednostek opieki zdrowotnej [w:] Skalik (1996) Aktualne problemy zarządzania ochro-
ną zdrowia, Prace Naukowe nr 719, Akademia Ekonomiczna, Wrocław. 

54 Można tu przywołać takie publikacje, jak: Menedżer samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej (1998) Przegląd Organizacji, nr 9; Kautsch, Klich (2004) Jakość zarządzania zakładami opieki 
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− kontraktów menedżerskich na zarządzanie samodzielnymi publicznymi zakła-
dami opieki zdrowotnej55,  

− narzędzi oceny i analizy priorytetów zdrowotnych w ochronie zdrowia56, 
− funkcjonowania prywatnych praktyk lekarskich57.  
Innym, mającym charakter jedynie pomocniczy, elementem portfolio wykorzystanych 

w pracy metod są doświadczenia autora wyniesione ze szkoleń dla kadry kierowniczej 
zakładów opieki zdrowotnej58 organizowanych w latach 1996–1999 oraz 2000–2001.  

Chociaż trzon analizy stanowią w tej książce rozwiązania przyjęte w polskim sys-
temie ochrony zdrowia w okresie od 1990 do 2004 r., to znaleźć w niej można również 

                                                       
zdrowotnej, Organizacja i Kierowanie, nr 2; Klich, Chawla, Kautsch (1999) Funkcjonowanie samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Gospodarka Narodowa, nr 1–2; Kautsch, Klich, Chawla, 
Kulis, Bulanowska, Campbell (1999) Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej: rekomendacje; 
Podstawowe problemy zarządzania szpitalem [w:] Czupryna, Poździoch, Ryś, Włodarczyk (red.) (2000) Zdro-
wie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, wyd. drugie poprawione i poszerzone, Uniwersyteckie Wydawnictwo 
„Vesalius”, Kraków 2000; Kautsch, Klich, Stylo (2001) Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w refor-
mowanym systemie. Raport z badań. Ministerstwo Zdrowia. Biblioteka Zdrowia Publicznego, Nr 7. Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2001; Kautsch, Whitfield, Klich (red.) (2001) Zarzą-
dzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; Kautsch, Klich, Mazur 
(1996) Procesy planowania w jednostkach opieki zdrowotnej. Raport z badań, Antidotum, nr 11–12; Aktualna 
praktyka planowania i kontroli w systemie opieki zdrowotnej: lecznictwo otwarte i zamknięte. Raport wykona-
nia zadania D.1, „Rozwój inicjatyw lokalnych na rzecz reform w służbie zdrowia” (1996). Materiały konferen-
cyjne, Antidotum, nr 11–12; Campbell, Klich (1997) Proces planowania w jednostkach sektora opieki zdrowot-
nej w Polsce, Przegląd Organizacji, nr 1; Klich, Nowakowski (1998) Uwarunkowania wprowadzania jednostek 
szpitalnej opieki dziennej, Antidotum, nr 3; Budowanie programów ochrony zdrowia w województwie (2001), 
Zdrowie i Zarządzanie, t. III, nr 1; Kautsch, Klich (2004) Jakość zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, 
Organizacja i Kierowanie, nr 2. 

55 Kozierkiewicz, Klich (1999) Umowa – kontrakt menedżerski, Zdrowie i Zarządzanie, t. I, nr 1; Kautsch, 
Klich (2002) Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej, Gospodarka Narodowa, nr 4, Kontrakty mene-
dżerskie w warunkach ograniczeń rynkowych i systemowych (1999), Zdrowie i Zarządzanie, t. I, nr 4. 

56 Projekt Banku Światowego: Narzędzia oceny i analizy priorytetów zdrowotnych w sektorze ochrony 
zdrowia, kierownik zadania: Opracowanie narzędzi analitycznych dla analizy danych i użytku (grudzień 
2001–marzec 2002). Rezultatem projektu jest opracowanie: Analiza efektywności (2002), wydane w serii: 
Priorytety zdrowotne – narzędzia oceny i analizy, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, 
Kraków oraz projekt Banku Światowego: Beneficiaries Survey and Stakeholder Workshop. Beneficiaries 
Survey Design. Health Services Development Project Poland (kwiecień–czerwiec 2002). 

57 Przedsiębiorczość w systemie ochrony zdrowia (2004), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, t. II, nr 2; 
Ekonomika praktyki, analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej i koszt-efektywność [w:] Król, Łuczak 
(2005) Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego dla lekarzy rodzinnych, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków; 
Nauczanie zagadnień związanych z zarządzaniem praktyką [w:] Lukas, Teslar (2005) Nauczanie w praktyce 
lekarza rodzinnego, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków; Kautsch, Klich (2005) Zwiększanie potencjału przed-
siębiorczego prywatnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej [w:] Hołub-Iwan, Perenc, Ru-
dawska (2005) Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami Unii 
Europejskiej. Usługi medyczne. Ekonomika i Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział 
Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin; Planowanie w praktyce lekarskiej – ogólne zasady (2002), Zdrowie 
i Zarządzanie, t. IV, nr 6; Strategia dla jakości w praktyce lekarskiej (2004), Lekarz Rodzinny, nr 6; Jak 
skontrolować swoją praktykę (2005), Lekarz Rodzinny, nr 10; Planowanie w praktyce lekarskiej – ogólne 
zasady (2002), Zdrowie i Zarządzanie, t. IV, nr 6. 

58 W latach 2000–2001 autor brał udział – jako wykładowca i trener – w cyklu 10 szkoleń dla menedże-
rów opieki zdrowotnej organizowanych przez Project HOPE Poland , a w latach 1996–1999 w kilkunastu 
sesjach szkoleniowych dla menedżerów średniego i najwyższego szczebla w zakładach opieki zdrowotnej 
organizowanych w ramach międzynarodowego projektu Harvard Jagiellonian Consortium for Health: 
Strengthening Local Health Care Authorities. Szacunkowo brało w nich udział około 800 menedżerów 
z zakładów opieki zdrowotnej. 
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odniesienia do zjawisk i rozwiązań późniejszych, włączając w to plany nowych usta-
wowych regulacji zapisanych w Umowie Stabilizacyjnej z 2 lutego 2006 r. podpisanej 
przez Ligę Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość oraz Samoobronę Rzeczypospoli-
tej Polskiej [Pakt Stabilizacyjny, 2006].  

Przedstawione powyżej oceny i uzasadnienia dają prawo do twierdzenia, że zarów-
no cel pracy, przedmiot badań, przyjęta orientacja badawcza oraz formułowane reko-
mendacje stanowią nowe (tj. niewskazywane do tej pory w powszechnie dostępnych 
źródłach i materiałach) elementy nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu.  

3.7. Przyszłe obszary badań 

Obszary badawcze zdefiniowane dla niniejszej książki wypełniają jedynie część po-
la badawczego, jakim jest przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju gospodarczym, w tym 
w sektorze ochrony zdrowia. Wychodząc od kwestii najbardziej podstawowej, czyli 
tworzenia warunków do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych (według 
prostego schematu nakreślonego w rozdziale 1, w p. 1.5), co mieści się w głównym 
nurcie rozważań w tej książce, można w dalszej kolejności nieco poszerzyć pole anali-
zy. Tu przydatnym mógłby się okazać model Le Granda [Le Grand, 2003, s. 73– 
–84], a dalsze badania mogłyby dotyczyć roli przedsiębiorczości w skutecznym świad-
czeniu usług publicznych, tak jak to określa przywoływany model.  

Model Le Granda  

Model Le Granda zakłada, że skuteczne świadczenie usług publicznych musi cha-
rakteryzować się trzema cechami: 

1) świadczeniobiorcy powinni być traktowani podmiotowo i powinni posiadać 
możliwość wyboru (choć wybór ten winien być limitowany w celu uniknięcia 
zjawiska nadużywania systemu), 

2) skuteczny system świadczenia usług publicznych powinien stwarzać bodźce dla 
świadczeniodawców (przy zachowaniu równowagi między bodźcami odnoszą-
cymi się do osobistych interesów i altruizmu świadczeniodawców), 

3) powyższe zasady winny być realizowane w efektywny sposób, ale tak, by nie 
naruszać zasady równości i innych wartości społecznych. 

Można wykazać, że warunki do skutecznego świadczenia usług publicznych nawią-
zują bezpośrednio do postaw przedsiębiorczych rozwijanych w sektorze publicznym, 
tak jak to przewiduje koncepcja społecznej przedsiębiorczości. Zatem istnieją prze-
słanki do twierdzenia, że przedsiębiorczość przyczynia się do skutecznego świadczenia 
usług publicznych w modelu Le Granda.  

Wątek przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych w sektorze usług publicznych 
(i w ochronie zdrowia w szczególności) może być wzbogacony o inne jeszcze elemen-
ty wskazane przez Le Granda. Podejmuje on bowiem szerzej kwestie motywacji profe-
sjonalistów działających w sektorze usług publicznym (szkolnictwo i ochrona zdrowia) 
i umiejscawia je w szerszym tle teorii agencji. Odwrót od koncepcji państwa dobrobytu 
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i tworzenie w sektorze usług publicznych rynków wewnętrznych (internal markets) 
sytuuje w nowej perspektywie problem motywacji profesjonalistów działających w 
sektorze publicznym. Według Le Granda, profesjonaliści działający w sektorze szkol-
nictwa i ochrony zdrowia mają dwa podstawowe źródła motywacji: oparte na osobi-
stych interesach (co ukryte jest w jego modelu pod symbolem waletów: knaves) oraz 
na poczuciu społecznej misji (co symbolizują rycerze: knights).  

Taka systematyka źródeł motywacji pracowników systemu ochrony zdrowia choć 
nie wnosi nowej jakości, to nawiązuje jednak bezpośrednio do wyników badań efektów 
reform sektora ochrony zdrowia w państwach rozwijających się. Wykazano w nich 
dowodnie, że niska motywacja pracowników sektora publicznego w sposób istotny 
przyczyniła się do niepowodzenia reform [Martinez, Martineau, 1996; Dussault, 1998]. 

Doświadczenia brytyjskie wydają się wskazywać, że politycy są skłonni widzieć 
w pracownikach zatrudnionych w sektorze publicznym przede wszystkim knaves. Bene-
ficjantów sektorów publicznych (pacjentów czy uczniów) widzi się z kolei obecnie raczej 
w kategoriach najbardziej wpływowych aktorów (tu symbolem są królowe/damy: qu-
eens), zdolnych do podejmowania autonomicznych i niezależnych działań i decyzji, a nie 
podmiotów pasywnych i podległych (reprezentowanych przez pionki: pawns).  

Konkluzje Le Granda w odniesieniu do zagadnienia motywacji pracowników sekto-
ra publicznej ochrony zdrowia nie są specjalnie oryginalne i sprowadzają się do kon-
statacji, że zarówno podejście ciasno egoistyczne, jak i przydające motywacjom profe-
sjonalistów zatrudnionych w ochronie zdrowia cechy altruistyczne są uproszczeniami. 
W praktyce mamy do czynienia z mieszaniną obu tych czynników motywujących, 
a ostateczny rezultat zależy od polityki przyjętej w zakresie ochrony zdrowia.  

Podobnie jest w przypadku możliwości podejmowania niezależnych decyzji przez 
obywateli (tak zatrudnionych w ochronie zdrowia, jak i korzystających z tego systemu 
pacjentów). Nie są oni podmiotami posiadającymi nieograniczony wybór usług zdro-
wotnych ani nielimitowany dostęp do zasobów systemu ochrony zdrowia (queens), ale 
z drugiej strony nie są też pasywni (pawns).  

Z powyższego wynika, że kluczowe znaczenie w skutecznym motywowaniu profe-
sjonalistów w sektorze ochrony zdrowia ma właściwa polityka zdrowotna oraz polityka 
zatrudnienia i płac zachowująca równowagę między motywacjami odwołującymi się 
do indywidualnych interesów i poczucia misji oraz dopuszczająca decentralizację de-
cyzji i odpowiedzialności (agency).  

Wydaje się, że propozycja wprowadzenia do modelu Le Granda nowego czynnika, 
którym będzie przedsiębiorczość (tj. postawy i zachowania przedsiębiorcze), stanowi 
interesującą propozycję badawczą. Odwołując się do przywoływanych przez Le Gran-
da dwóch modeli organizowania świadczeń przez państwo: hierarchicznego opartego 
na kontroli (command and control /hierarchical) i sieciowego opartego na zaufaniu 
(network/trust) [Le Grand, 2003, s. 48–49], byłaby możliwość weryfikowania hipote-
zy, że wykorzystując przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze, będzie się zwięk-
szać efektywność modelu sieciowego. 

Takie pole badawcze mogłoby zostać wzbogacone przez jeszcze jeden element, któ-
rym jest efektywny nadzór korporacyjny. Problematyka nadzoru korporacyjnego pozo-
staje jednym z chętniej podejmowanych w literaturze zagadnień [Lis, Sterniczuk, 
2005], ale temat ten nie jest szeroko podejmowany w odniesieniu do sektora ochrony 
zdrowia. Tak określone pole badań zyskiwałoby dodatkową legitymację, gdyby kon-
frontować je z krytyczną diagnozą jakości nadzoru nad samodzielnymi publicznymi 
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zakładami opieki zdrowotnej sprawowanego przez organy założycielskie, która jest 
prezentowana w tej książce.  

Powyżej przedstawione zostały przykładowe jedynie, wąskie i ściśle wiążące się z za-
sadniczym tematem książki potencjalne obszary badań. Można byłoby – oczywiście – 
zgłosić inne jeszcze propozycje (w tym wychodzące poza kreślony tu obszar przedsiębior-
czości i usług publicznych), co wskazywać może na duży potencjał, jaki kryje w sobie 
polski system ochrony zdrowia z punktu widzenia jego atrakcyjności dla badaczy.  

 
Podsumowanie 

Dokonując próby podsumowania powyżej przedstawianych wątków, można wska-
zać, że:  

daje się zauważyć wyraźny trend do zwiększania udziału sektora prywatnego 
w narodowych systemach ochrony zdrowia i wykorzystywanie przez nie me-
chanizmów rynkowych; dzieje się tak mimo braku jednoznacznych dowodów na 
przewagę kosztową i efektywnościową sektora prywatnego w systemie ochrony 
zdrowia; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

można przyjąć, że w sytuacji rosnących kosztów opieki zdrowotnej tendencje do 
poszerzania zakresu występowania sektora prywatnego w systemach ochrony 
zdrowia będą w przyszłości utrzymane (również w Polsce); 
zwiększanie zakresu mechanizmów rynkowych dokonuje się z wykorzystaniem 
różnych form i narzędzi, począwszy od prywatyzacji zarządzania publicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej, a skończywszy na prywatyzacji zakładów opieki 
zdrowotnej i dopuszczaniu do rynku prywatnych ubezpieczeń;  
rozwojowi sektora prywatnego w ochronie zdrowia sprzyja polityka kluczowych 
międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych, takich jak Bank Świa-
towy czy Światowa Organizacja Handlu, które administrują programami zorien-
towanymi na budowanie i wzmacnianie sektora prywatnego w sektorze ochrony 
zdrowia [Hall, 2001]; 
z uwagi na szczególne cechy sektora ochrony zdrowia stosowaniu rozwiązań ryn-
kowych musi towarzyszyć sprawny system regulacji w tym sektorze, obejmują-
cych m.in. świadczeniodawców i rynek ubezpieczeń zdrowotnych [Le Grand, 
2003]; 
w strukturze sektora ochrony zdrowia współistnieć będą sektory: publiczny 
i prywatny, zatem wyzwaniem dla podmiotów podejmujących decyzje w obsza-
rze polityki zdrowotnej będzie wytyczanie granic między tymi sektorami oraz 
systemu sprzężeń zwrotnych między nimi i innymi elementami składowymi sek-
tora tak, aby ograniczyć czy wręcz wyeliminować zjawiska niepożądane [Klein, 
Hadjimichael, 2003]; 
zagadnienia przedsiębiorczości w systemie ochrony zdrowia tworzą bogaty 
i nieeksplorowany jeszcze intensywnie obszar badawczy. 

 



Część II 

Zmiany w systemie 
ochrony zdrowia w Polsce 

w latach 1990–2004 



Rozdzia ł  4 

ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA  
W POLSCE W OKRESIE 1990–1998  

Celem tego rozdziału jest przedstawienie zmian w funkcjonowaniu systemu ochro-
ny zdrowia w okresie poprzedzającym wprowadzenie reformy ochrony zdrowia z 1999 
roku59 w wyróżnionych trzech obszarach: organizowania usług zdrowotnych i zarzą-
dzania, udzielania świadczeń oraz ich finansowania. Wiele z przedstawionych w tym 
rozdziale zjawisk oraz problemów pojawi się również w rozdziałach następnych, co 
daje podstawę do interpretowania ich jako systemowych dysfunkcji wyrastających czy 
to ze sfery regulacji, czy ze sfery funkcjonalnej. Układ treści tego rozdziału opiera się 
na periodyzacji zmian w systemie ochrony zdrowia wprowadzonej przez C. Włodar-
czyka [Włodarczyk, 1998].  

Rozdział ten pokazuje, że w niektórych podsystemach systemu ochrony zdrowia: 
produkcji i dystrybucji leków, częściowo w podstawowej opiece zdrowotnej oraz 
w stomatologii, pojawiły się prywatne podmioty i stworzono w badanym okresie pod-
stawy do rozwijania postaw przedsiębiorczych. To z kolei przyczyniło się do poprawy 
zaopatrzenia w leki, zwiększyło dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
podstawowej (wprowadzenie lekarzy rodzinnych) oraz sprzyjało ulepszaniu jakości 
usług lekarzy opieki podstawowej i usług stomatologicznych. Pomimo prób reformo-
wania innych podsystemów systemu ochrony zdrowia (lecznictwo specjalistyczne 
i zamknięte) osiągnięcia reformatorów w interesującym nas aspekcie tworzenia warun-
ków do rozwoju przedsiębiorczości były mniej widoczne.  

Zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce podjęte po 1989 r. 
są przedstawione na tle zabiegów reformatorskich podejmowanych w państwach wy-
soko rozwiniętych. Taki zabieg pozwoli na sformułowanie ocen, czy i na ile kierunki 
zmian dokonywane w naszym kraju pozostawały w zgodzie z trendami obserwowany-
mi w innych państwach reformujących swoje systemy ochrony zdrowia.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
59 Przyjmuje się w tej pracy, że zasadniczą cezurę w historii reform i restrukturyzacji sektora ochrony 

zdrowia w Polsce stanowią rozwiązania wprowadzone w styczniu 1999 r., co będzie konsekwentnie 
w dalszych częściach pracy wykazywane.  
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4.1. Reformy opieki zdrowotnej w innych państwach 

W większości rozwiniętych krajów świata systemy ochrony zdrowia przez całe 
dziesięciolecia bazowały bądź to na ubezpieczeniowym (bismarckowskim), bądź za-
bezpieczeniowym (brytyjskim) modelu dostępu do opieki zdrowotnej. Również 
w większości krajów (z wyjątkiem USA i Szwajcarii) realizowano zasadę publicznej 
odpowiedzialności za opiekę zdrowotną [Włodarczyk, 1998, s. 13].  

Konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych reform w systemach ochrony zdro-
wia została wyartykułowana w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii i była uzasadniana przede wszystkim ro-
snącymi kosztami usług zdrowotnych z jednej i ograniczonym budżetem na ich sfinan-
sowanie w ramach publicznej opieki zdrowotnej z drugiej strony. Została wówczas 
podważona wiara w możliwość utrzymywania starych modeli i zaczęto poszukiwać 
nowych rozwiązań, uwzględniających w większym zakresie mechanizmy rynkowe 
w decyzjach o alokacji zasobów w systemach ochrony zdrowia [Włodarczyk, 1998, 
s. 17]. Publikowane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w Wiel-
kiej Brytanii – państwie, które w sposób najbardziej kompleksowy planowało reformę 
ochrony zdrowia – programy [Working for Patients, 1989; Changing Health Care, 
1988] i prace [Enthoven, 1991] upatrywały w konkurencji najważniejszego mechani-
zmu, który miał zmieniać zachowania świadczeniodawców i pacjentów [Włodarczyk, 
1998, s. 18]. Tendencja ta utrzymywała się w latach następnych, a opublikowane 
w połowie lat dziewięćdziesiątych wyniki badań nad celami reform systemów ochrony 
zdrowia w siedemnastu państwach OECD potwierdziły dużą wagę przykładaną do 
efektywności ekonomicznej systemów i ukazały chęć wprowadzania w większym za-
kresie mechanizmów rynkowych do systemu [OECD, 1994].  

Pozostawiając na boku wątek interakcji czy przenikania się różnych nurtów i strate-
gii reformatorskich i uznając kwestie finansowania systemów ochrony zdrowia za prio-
rytetowe60, należy odnotować pojawienie się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia nowego wzorca opisywania i rozwiązywania problemów ochrony zdro-
wia. Zakładał on wydzielenie trzech funkcji systemu ochrony zdrowia: finansowania, 
organizowania i zarządzania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych [Chernichovsky, 
1995].  

W logice tego nowego paradygmatu publiczne zakłady świadczące usługi zdrowot-
ne traciły swoją uprzywilejowaną pozycję, a nadrzędnym kryterium oceny udzielania 
świadczeń stawała się efektywność, co wynikało z zaufania do mechanizmów konku-
rencji. Zasadą organizującą konkurencję w systemie ochrony zdrowia miało być roz-
dzielenie strumienia zasileń finansowych od własności i instytucji świadczących usługi 
zdrowotne. Doszło zatem do oddzielenia funkcji płatnika od świadczeniodawcy.  

Rozbudowując i uszczegółowiając powyższe trzy funkcje ochrony zdrowia na po-
trzeby niniejszej pracy, możemy wyróżnić następujące kategorie61: 
                                                        

60 Szeroko na ten temat pisze C. Włodarczyk [Włodarczyk, 2003]. 
61 Jak wspomniano w przyp. 10, zaproponowany przez Chernichovsky’ego wzorzec został przyjęty, by 

zmiany dokonujące się w systemie ochrony zdrowia w Polsce mogły być przedstawione w sposób umożli-
wiający dokonanie porównań ze zmianami dokonywanymi w innych systemach (tak jak to jest ujęte przez 
Chernichovsky’ego). Uznając w pełni zasadność dokonania dalszych uszczegółowień w obszarze organi-
zowanie i zarządzanie, polegających na wyodrębnieniu funkcji planowania i kontroli, trzeba zaznaczyć, że 
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• 

• 

• 

                                                      

Organizowanie i zarządzanie: kto jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia na 
danym obszarze (województwo, powiat, gmina), jakimi środkami do egzekucji 
swoich uprawnień zarządczych dysponuje, jak wygląda system powiązań funk-
cjonalnych między instytucjami systemu ochrony zdrowia, jakie podmioty 
świadczą usługi zdrowotne, jak wygląda system pozyskiwania i wykorzystania 
informacji w systemie ochrony zdrowia (z podziałem na medyczne i finansowe). 
Ten obszar zostanie poszerzony o zagadnienia analizy zasobów systemu ochrony 
zdrowia oraz zarządzania publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (z uwzględ-
nieniem motywacji kierowników zakładów).  

Sformatowano

Udzielanie świadczeń: jakie są zasady dostępności do świadczeń (świadczenia 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa specjalistycznego i za-
mkniętego, sanatoriów), droga pacjenta po systemie, prawa pacjenta.  
Finansowanie: kto płaci, jaki jest proces rozliczeń między płatnikiem i świad-
czeniodawcą, jaki jest zakres współpłacenia przez pacjentów za świadczenia 
zdrowotne otrzymywane przez nich w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Przedstawiony powyżej trójczłonowy schemat zostanie w dalszej części pracy wy-
korzystany do prezentacji rozwiązań przyjętych na różnych etapach reformowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce62.  

Uogólniając, można powiedzieć, że podjęte w latach dziewięćdziesiątych w Polsce 
próby reformy systemu ochrony zdrowia nawiązywały w dużym stopniu do zarysowa-
nych powyżej (oraz w rozdziałach wcześniejszych) tendencji i zjawisk.  

4.2. Reformy opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1990–1998 

Mając na uwadze cel książki, w dalszej jej części próby reform podejmowane mię-
dzy 1990 a 1998 rokiem przedstawiane będą przez pryzmat trzech wydzielonych po-
wyżej funkcji spełnianych przez system ochrony zdrowia: organizowania i zarządza-
nia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ich finansowania. Funkcje te bowiem 
dobrze konweniują z ideą przedsiębiorczości i postawami przedsiębiorczymi.  

Należy rozpocząć od stwierdzenia, że wprowadzane w latach 1990–1998 zmiany 
w obszarze trzech powyższych funkcji miały charakter wycinkowy i nieuporządkowa-
ny, a silny wpływ polityki na kierunki reformy przejawił się w zaniechaniu ważnych 
działań i decyzji. Zmiany wprowadzane w taki sposób trudno jest uporządkować 
i klarownie przedstawić. Aby choć w części złagodzić te problemy, do opisu i analizy 
przeprowadzonych zmian przyjęta została następująca periodyzacja: 1989–1991, 

 
zdefiniowany cel pracy może być zrealizowany bez rozbudowywania tego wątku, a zatem i poszerzania 
(i tak już znacznej) objętości książki. Trzeba jednak mocno podkreślić, że problematyka planowania 
i kontroli w obszarze organizowanie i zarządzanie jest w dalszej części pracy przedstawiana w takim zakre-
sie, w jakim jest to uzasadnione przyjętymi w Polsce prawnymi regulacjami tych kwestii. 

62 Zastosowany tu podział nie jest konsekwentnie rozłączny. Na przykład nie zawsze jest możliwe po-
prowadzenie ostrego rozgraniczenia między funkcją udzielania i finansowania świadczeń. Nie można 
bowiem kwestii koszyka świadczeń gwarantowanych, tj. należnych pacjentowi w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, przedstawiać bez omawiania finansowania świadczeń.  
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1992–1993, 1993–1998. Kryteria takiej periodyzacji stanowią: początek okresu trans-
formacji systemowej (1989), przyjęcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wyzna-
czającej podstawowe warunki funkcjonowania zakładów oraz ustaw samorządowych 
(1991), eksperyment z samorządową opieką zdrowotną (1991–1993). Trzeci etap został 
wyróżniony z uwzględnieniem daty zainicjowania prac nad rozwiązaniami reformy 
ochrony zdrowia (1993) oraz daty wprowadzenia w życie zapisów reformy z 1997 r. 
(od 1 stycznia 1999 r.). 

Powyższa periodyzacja ma charakter umowny i służy jedynie bardziej uporządko-
wanej prezentacji kolejnych przyjmowanych w systemie ochrony zdrowia rozwiązań.  

4.2.1. Organizowanie usług zdrowotnych i zarządzanie  

W organizacji usług zdrowotnych odnotowujemy w omawianym okresie relatywnie 
największą ilość zmian w porównaniu z obszarem udzielania świadczeń czy ich finan-
sowania.  

Okres 1989–1991 

Organizacja opieki  zdrowotnej   

Za organizowanie świadczeń zdrowotnych odpowiedzialne były jednostki admini-
stracji rządowej (wojewodowie) oraz – w ramach realizowanego w tym okresie pro-
gramu pilotażowego – samorządy miejskie i gminne. Za opiekę zdrowotną odpowiadali 
wojewodowie posiadający duże uprawnienia zarządcze i kontrolne. Obejmowały one 
m.in. kontrolę pod względem medycznym, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie 
zakładów, zatwierdzanie statutu, wyrażanie zgody na zakup lub przyjęcie darowizny 
nowego sprzętu i aparatury medycznej, powoływanie kierownika zakładu i rady nad-
zorczej63 (wraz z wysyłaniem swojego przedstawiciela do rady nadzorczej jako prze-
wodniczącego), rozpatrywanie wniosków rady nadzorczej, rozstrzyganie sporów mię-
dzy kierownikiem a radą nadzorczą, podejmowanie decyzji o formie finansowej, 
w której ma być prowadzony zakład (mógł to być zakład budżetowy czy jednostka 
budżetowa), okresowe kontrole i ocenę działalności zakładu. Wojewodowie ustalali 
również plany rozmieszczenia zakładów obejmujących swoim działaniem bądź całe 
województwo albo kilka gmin.  

Wprowadzenie zasad decentralizacji w administracji rządowej64 skutkowało przeka-
zaniem gminom niektórych uprawnień wojewodów. Przed prezentacją zadań gmin w 
zakresie ochrony zdrowia należy wprowadzić rozróżnienie na zadania własne i zlecone.  

                                                        
63 Termin „rada nadzorcza” użyty w ustawie o zoz z 1991 r. jest mylący w tym znaczeniu, że nie po-

krywa się z desygnatem tego pojęcia używanym w prawie spółek. Termin „rada nadzorcza” został zastąpio-
ny przez „radę społeczną” Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

64 Art. 8 Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szcze-
gółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 
1990, nr 34, poz. 198 z późn. zmianami). 
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Ustawodawca wyliczył dziedziny, które były określane jako zadania własne gminy, ale 
takie zadanie można było uznać za zadanie własne gminy, jeżeli równocześnie takie było 
wskazanie przepisu prawa materialnego. Zadania własne gmina miała realizować we wła-
snym imieniu, na własną odpowiedzialność i na własny rachunek. Obok zadań własnych 
wprowadzono zadania zlecone, które dzieliły się na fakultatywne i obligatoryjne. 

Ustawa o samorządzie terytorialnym65 klasyfikowała zadania gminy w dziedzinie 
ochrony zdrowia jako zadania własne gminy66 [Przybysz, 1994]. Jedną z konsekwencji 
wprowadzenia nowych regulacji było przejęcie przez gminy (w ramach zadań zleco-
nych) zakładów służby zdrowia dotychczas podporządkowanych radom narodowym 
i terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego. Były to zakła-
dy działające na terenie dużych miast i ich dzielnic (w literaturze określane również 
mianem tzw. zoz prezydenckich [Winecka, 1993]).  

Nowe możliwości w zakresie tworzenia i prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej 
stworzyły dla gmin zapisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.67 Gmina 
otrzymała szerokie uprawnienia zarządcze, które co do zakresu (z wyjątkiem niektó-
rych uprawnień kontrolnych) odpowiadały uprawnieniom wojewody. Uprawnienia te 
dotyczyły zakupu świadczeń medycznych na rzecz osób ubezpieczonych i uprawnio-
nych tak w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak i u lekarzy praktykują-
cych prywatnie na podstawie stosownych umów podpisywanych z gminą. Takie roz-
wiązania umożliwiły tworzenie nowej formy organizacji świadczeń zdrowotnych – 
samorządowej opieki zdrowotnej i służyły rozwojowi rynku świadczeniodawców.  

Dokonywał się również proces zwiększania zakresu sektora prywatnego w sektorze 
zdrowia zarówno w odniesieniu do samego świadczenia usług zdrowotnych, jak 
i w podsystemie produkcji i dystrybucji leków, materiałów medycznych i sprzętu me-
dycznego. Ustawa o działalności gospodarczej68 ułatwiła rozwój przedsiębiorstw pry-
watnych w podsystemach systemu ochrony zdrowia. Liberalny zapis art. 1 ustawy 
narzucił co prawda obowiązek posiadania koncesji na wytwarzanie środków farmaceu-
tycznych i materiałów medycznych oraz prowadzenia aptek, ale nie tworzył struktural-
nej zapory przed inicjowaniem działalności gospodarczej w tym zakresie.  

Podmioty świadczące us ługi zdrowotne  

Praktyki lekarskie 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia mocą dwóch ustaw: ustawy 
o izbach lekarskich z 1989 r.69 oraz ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r.70, 
zainicjowany został proces istotnych zmian w tych dwóch obszarach.  

                                                        
65 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95). 
66 Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym nie miały oparcia w nor-

mach prawa materialnego i nie można było wskazać konkretnych zadań, które gmina w dziedzinie ochrony 
zdrowia miałaby realizować.  

67 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408). 
68 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324 z późn. 

zmianami). 
69 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 1989, nr 30, poz. 158 z późn. zmianami). 
70 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988, nr 41, poz. 324 z późn. 

zmianami). 
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W ustawie o izbach lekarskich uregulowano warunki wykonywania praktyki pry-
watnej, określanej jako praktyka indywidualna, oraz wprowadzono kategorię specjali-
stycznej indywidualnej praktyki lekarskiej. Wedle starej ustawy o zawodzie lekarza 
z 1950 r., lekarz mógł prowadzić praktykę prywatną tylko wtedy, kiedy był zatrudnio-
ny w zakładzie społecznym służby zdrowia lub był emerytem71. To uniemożliwiało 
lekarzom otwieranie prywatnych praktyk stanowiących jedyne i podstawowe źródło 
ich utrzymania. Dopiero zapis art. 62 pkt 7 ustawy o izbach lekarskich z 1989 r. zniósł 
to ograniczenie i pozwolił na powstawanie prywatnych praktyk w pełnym zakresie72. 

Najbardziej istotną częścią nowych regulacji było wprowadzenie obowiązku uzy-
skiwania zezwolenia na wykonywanie praktyki, wydawanego przez właściwą okręgo-
wą izbę lekarską, oraz dokonywania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk. Wa-
runkiem wydania zgody i wpisu do rejestru było przedstawienie danych o warunkach 
wykonywania praktyki (pomieszczenie i wyposażenie). Rady lekarskie otrzymały także 
uprawnienia prowadzenia nadzoru nad działalnością indywidualnych praktyk, co 
obejmowało wszystkie aspekty procesu udzielania świadczeń. Należy odnotować, że 
na równi z praktykami indywidualnymi potraktowano wykonywanie zawodu przez 
lekarza poza zakładem opieki zdrowotnej, także w ramach umowy o udzielanie świad-
czeń. Takie rozwiązanie umożliwiało podejmowanie prywatnych praktyk i prowadze-
nie ich poza strukturami zakładów opieki zdrowotnej. Do wzmocnienia sektora pry-
watnego przyczyniły się zapisy nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. 
(które w następnych latach były jednak przedmiotem licznych nowelizacji). 

Zakłady opieki zdrowotnej 

Uchwalona w roku 1991 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (ustawa o zoz)73 sankcjonowała i umacniała podstawy do rozwoju sektora pry-
watnego w świadczeniu usług zdrowotnych. Ustawa przewidywała bowiem możliwość 
tworzenia dwóch form zakładów opieki zdrowotnej: publicznych i niepublicznych, 
przy czym w oryginalnym tekście (tj. pierwszej wersji ustawy, która weszła w życie) 
przewidywano, że regułą będzie prowadzenie zakładu w formie zakładu niesamodziel-
nego i dopiero później dopuszczono do istnienia zakładów w formie zakładów budże-
towych [Włodarczyk, 1998].  

Ustawa definiowała pojęcie „zakładu opieki zdrowotnej” i „świadczenia zdrowot-
nego” oraz wskazywała, przez kogo owe świadczenia mogą być udzielane. W myśl 
ustawy zakładem opieki zdrowotnej jest: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy 
zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych 
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu. 
Może to być: przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, pracow-
nia diagnostyczna, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabili-
tacji leczniczej, żłobek lub inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.  

Świadczeniem zdrowotnym były działania służące zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu le-

                                                        
71 Art. 6 Ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 1950, nr 50, poz. 458 

z późn. zmianami). 
72 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 1989, nr 30, poz. 158 z późn. zmianami). 
73 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408). 
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czenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, w szczególno-
ści związane z: badaniem i poradą lekarską, leczeniem, badaniem i terapią psycholo-
giczną, rehabilitacją leczniczą, opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, 
połogiem oraz nad noworodkiem, opieką nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagno-
stycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełno-
sprawnych i opieką nad nimi, opieką paliatywno-hospicyjną, orzekaniem i opiniowa-
niem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania 
profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynności techniczne z zakresu protetyki 
i ortodoncji, czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze.  

Wymienione powyżej świadczenia zdrowotne mogły być udzielane przez zakłady 
opieki zdrowotnej lub przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny. Ustawa 
dopuszczała możliwość prowadzenia przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej sa-
modzielnej gospodarki finansowej. Publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodarował 
przekazaną w zarząd częścią mienia państwowego lub komunalnego oraz przydzielo-
nymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasa-
dach określonych w prawie budżetowym. 

Publiczny z zakład opieki zdrowotnej mógł pozostawić w swojej dyspozycji 70% 
środków budżetowych niewykorzystanych w danym roku (jeżeli był prowadzony 
w formie jednostki budżetowej) lub 70% wpłaty przeznaczonej dla budżetu (jeżeli był 
prowadzony w formie zakładu budżetowego). W przypadku likwidacji publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, stawał się 
własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego bądź 
własnością państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzącej dzia-
łalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a o jego przeznacze-
niu decydował podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 

Zgodnie z zapisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, niepublicznym zakła-
dem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jedną z 
następujących instytucji lub osób: 

1) kościół lub związek wyznaniowy, 
2) pracodawcę, 
3) fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 
4) inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną z wyłączeniem 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
5) spółkę niemającą osobowości prawnej. 
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w odróżnieniu od samodzielnego publicz-

nego zakładu opieki zdrowotnej, nie posiada osobowości prawnej, a także zdolności 
sądowej. Niepubliczny zakład korzysta z osobowości prawnej i zdolności sądowej 
organu założycielskiego. Takie rozwiązanie trudno jest uznać za sprzyjające podejmo-
waniu działalności gospodarczej i uruchamianiu świadczeń zdrowotnych w ramach 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nzoz podlega jedynie wpisowi do rejestru 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę. W przypadku nzoz organ 
założycielski jest jednocześnie podmiotem prowadzącym zakład. To z kolei bardziej 
(niż w przypadku zakładu publicznego) sprzyja efektywnemu zarządzaniu i pełniejszej 
realizacji praw właścicielskich.  
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Prowadzenie nzoz jest sposobem realizacji celów statutowych, jedną z form dzia-
łalności podmiotu prowadzącego. Oznacza to, iż podmiotem, który zawiera umowę 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jest podmiot prowadzący nzoz, np. spółka z o.o. 
– niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W związku z tym kierownik nzoz powinien 
legitymować się upoważnieniem do reprezentowania organu założycielskiego w zakre-
sie prowadzenia nzoz74. 

Ustawa o zoz z 1991 r. dopuszczała zróżnicowanie zakładów opieki zdrowotnej pod 
względem formy organizacyjno-prawnej (zakład mógł być spółdzielczy, prywatny, 
prowadzony przez spółki prawa handlowego, instytucje charytatywne czy fundacje), 
ale z powodu braku stosownych rozporządzeń wykonawczych możliwości tworzone 
przez ustawę nie były wykorzystywane [Dmochowska, 1995]. W stosunku do przyję-
tych w 1991 r. regulacji i rozwiązań krytykowano zwłaszcza brak motywacji dla leka-
rzy (kontraktów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej), centralizację systemu 
oraz wprowadzanie nadmiernych regulacji (w tym wzorcowy regulamin porządkowy 
zakładu opieki zdrowotnej) [Dmochowska, 1995].  

Ustawa określała również podstawowe relacje między publicznymi płatnikami, któ-
rymi były naczelne organy administracji państwowej (wojewodowie i organy gmin), 
i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami ustawy stało się moż-
liwe zakupywanie usług świadczonych przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej 
przez publicznych płatników [Aksman, 1999, s. 7]. Jednak na stosowne rozporządzenie 
umożliwiające podpisywanie takich kontraktów trzeba było czekać prawie dwa lata (do 
1993 r.)75. Rozporządzenie to kształtowało reguły ustalania i rozliczania należności za 
realizację świadczeń przez podmioty prywatne. Umowy z prywatnymi świadczenio-
dawcami podpisywane mogły być (po uprzedniej akceptacji przez Ministerstwo Zdro-
wia) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia). Jednak aż do 
połowy lat dziewięćdziesiątych „w zasadzie nie występowały umowy między publicz-
nymi nabywcami a prywatnymi wytwórcami o wykonanie świadczeń gwarantowanych 
ze środków publicznych, które byłyby zawierane na zasadach zbliżonych do rynko-
wych” [Aksman, 1999, s. 7].  

 
Dekompozycja zak ładów opieki zdrowotnej  

Modele zakładów opieki zdrowotnej znane w latach osiemdziesiątych (i wcześniej-
szych) weszły nienaruszone w nowe realia ustrojowe. Dopiero rozwiązania ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej76 i ustawy o samorządzie terytorialnym77 pozwoliły na 
większe zmiany w zakładach opieki zdrowotnej.  

Ustawa o samorządzie terytorialnym określała zadania gminy w dziedzinie ochrony 
zdrowia jako zadania własne gminy. Natomiast, według ustawy kompetencyjnej, do 
zadań gminy należało prowadzenie zakładów społecznych służby zdrowia dotychczas 
podporządkowanych radom narodowym. Dotyczyło to tzw. zoz prezydenckich działa-
                                                        

74 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej (Dz.U. 2000, nr 74, poz. 864). 

75 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych 
warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów między publicznymi płatnikami i prywatnymi dostaw-
cami o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia 
(Dz.U. 1993, nr 76, poz. 363). 

76 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408). 
77 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95). 
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jących na terenie dużych miast oraz dzielnic dużych miast. Zgodnie z ustawą gminy 
miały prawo tworzyć i utrzymywać zakłady opieki zdrowotnej.  

Część gmin z tego prawa skorzystała, dokonując dekompozycji zoz najczęściej 
przez wydzielenie z ich struktur szpitala, utworzenie zakładu lecznictwa otwartego lub 
zespołu zakładów otwartych opieki zdrowotnej itp. Miały one charakter ogólnomiejski, 
dzielnicowy lub międzydzielnicowy. Był to pierwszy moment zachwiania się struktur 
zoz i zarazem początek odwrotu od starego modelu, który postrzegano jako scentrali-
zowany i ekonomicznie nieefektywny. Drugim momentem było usunięcie ze struktur 
zoz opieki społecznej, co było rezultatem wyjścia opieki społecznej spod kompetencji 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i przekazania tego rodzaju usług do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Tym samym zoz jako podmiot zintegrowanej opie-
ki został praktycznie zdekomponowany, co spotkało się z negatywną oceną niektórych 
praktyków jako sprzeczne z trendami obserwowanymi na Zachodzie [Sanecki, 2002].  

 
Dostęp do informacji :  Rejes tr  Us ług Medycznych 

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzała bardzo istotną z punktu wi-
dzenia potrzeb informatycznych systemu ochrony zdrowia instytucję, czyli Rejestr 
Usług Medycznych (RUM). Był on określany jako system ewidencyjno-informatyczny 
tworzony przez ministra zdrowia (centralny rejestr), wojewodów (wojewódzki rejestr) 
oraz jednostki organizacyjne wskazane przez wojewodę (terenowe rejestry)78. Udzie-
lane pacjentom usługi medyczne miały być dokumentowane w książeczce usług me-
dycznych lub na kuponach wolnych. Minister zdrowia i opieki społecznej w porozu-
mieniu z ministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych i administracji 
(a po nowelizacji ustawy w 1998 r. również z ministrem transportu i gospodarki mor-
skiej)79 miał określić, w drodze rozporządzenia, m.in.: 

− szczegółowe zasady i tryb rejestracji usług medycznych, sposób przekazywania 
danych do poszczególnych rejestrów oraz sposób wymiany informacji między 
podmiotami prowadzącymi rejestr, z uwzględnieniem spraw związanych z bez-
pieczeństwem państwa, 

− wzór książeczki usług medycznych i kuponu wolnego, sposób ich wydawania 
i posługiwania się nimi oraz wysokość opłaty za ponowne wydanie książeczki 
usług medycznych w przypadku jej utraty, 

− wykaz usług medycznych podlegających rejestrowaniu i ich kody rejestrowe, 
− sposób nadawania numeru identyfikacyjnego pacjenta80. 
Wprowadzanie RUM odbywało się niezwykle wolno i z niewielkimi rezultatami. 

System pozostał w fazie koncepcji i programu pilotażowego.  
 
 
 
 

                                                        
78 Art. 32e Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
79 Art. 32e, ust. 9 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdro-

wotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 
80 Art. 32e Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
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Okres 1992–1993 

W latach 1992–1993 w zakresie organizowania usług zdrowotnych i zarządzania 
nie odnotowano większych zmian, z wyjątkiem stworzenia podstaw prawnych do dzia-
łalności samorządowej służby zdrowia, co w okresie późniejszym było następnie reali-
zowane w formie tzw. programu pilotażowego.  

 
Program pilotażowy powiatowej s łużby zdrowia 

W ramach prac nad decentralizacją różnych sfer działania administracji państwowej 
za rządów Hanny Suchockiej przygotowano raport tematyczny o powiatowej służbie 
zdrowia [Włodarczyk, 1998, s. 244]. W kontekście definiowania zadań dla powiatu 
podejmowano wątki dotyczące zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz podziału 
kompetencji gminy i powiatu. Zaproponowano szerokie stosowanie mechanizmu za-
wierania umów przez gminy i tworzenie modelu powiatowej służby zdrowia.  

Upadek rządu H. Suchockiej zahamował reformę administracji publicznej, tak iż 
udało się uruchomić jedynie miejski program pilotażowy reformy administracji pu-
blicznej [Kulesza, 1994], a w jego ramach program pilotażowy w ochronie zdrowia. 
Gminom o statusie miasta przekazano zadania i kompetencje należące do organów 
rządowej administracji ogólnej wynikające z ustawy o zoz z 1991 r. Wraz z przejęciem 
prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej przez miasta następowało nieodpłatne prze-
kazanie mienia niezbędnego do realizacji przejmowanych zadań i kompetencji. Przeka-
zywane publiczne zakłady opieki zdrowotnej stawały się komunalnymi jednostkami 
organizacyjnymi na podstawie decyzji wojewody. 

Przekazywanie uprawnień decyzyjnych z kompetencji administracji rządowej do 
uprawnień samorządowych nie dokonywało się z mocy prawa, ale w oparciu o odpo-
wiednie porozumienia między gminą i wojewodą. W imieniu gminy porozumienie 
podpisywał prezydent miasta (upoważniony przez radę miejską). Suwerenną decyzją 
gminy było nie tylko wejście do pilotażu, ale również decyzja o rezygnacji z udziału 
w programie. Zgadzając się na udział w pilotażu, gmina przejmowała wszystkie zada-
nia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. określają-
cym podstawowe zasady prowadzenia programu pilotażowego81. Dodatkowo gminy 
miały respektować funkcjonowanie przejmowanych zakładów na dotychczasowych 
zasadach, tj. gwarantować dotychczasowy zakres świadczeń. Program pilotażowy wy-
kluczał włączenie do niego dwóch grup zakładów: imiennej listy zakładów sporządzo-
nej przez ministra zdrowia i opieki społecznej oraz zakładów specjalistycznych. 

Pilotaż nie doprowadził do wyłonienia spójnej koncepcji nowej struktury systemu 
opieki zdrowotnej, do czego przyczynił się brak sprecyzowania pojęcia podstawowej 
opieki zdrowotnej i orientowanie się na powiatową służbę zdrowia. 

 
 
 
 

                                                        
81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji 

z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom 
o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. 
1993, nr 65, poz. 309). 
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Pozyskiwanie informacj i  w systemie ochrony zdrowia  

W roku 1993 podjęto decyzję82 o przekształceniu publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej (utworzonego w 1989 r.) o nazwie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony 
Zdrowia (COEOZ) w państwową jednostkę budżetową o tej samej nazwie, 
finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Podstawowym zada-
niem COEOZ miało być: wykonywanie ekspertyz, analiz, ocen i raportów, prowadze-
nie monitoringu w dziedzinie zagadnień organizacji, ekonomiki, finansowania i socjo-
logii systemu opieki zdrowotnej oraz koordynowanie i wykonywanie badań i prac 
statystycznych w dziedzinie ochrony zdrowia83. 

Utworzenie takiej instytucji (podporządkowanej i pracującej dla Ministerstwa 
Zdrowia) było ze wszech miar uzasadnione. Szkoda tylko, że wskutek przyjęcia nie-
zbyt fortunnych rozwiązań w zakresie organizacji i funkcjonowania COEOZ rezultaty 
działania tej komórki sztabowej nie spełniły oczekiwań, jako że nie zwiększył się za-
sób pozyskiwanych z systemu ochrony zdrowia informacji oraz dostęp do informacji.  

Okres 1993–1998 

W latach 1993–1998 w zakresie organizowania opieki zdrowotnej odnotowano kil-
ka istotnych zmian. Nie zmieniły się co prawda zasady odpowiedzialności za organi-
zowanie systemu ochrony zdrowia na poziomie województwa i powiatu (choć trzeba 
odnotować inicjatywę tzw. pilotażu w wielkich miastach), ale wprowadzono zmiany 
w odniesieniu do zakładów samodzielnych, programu pilotażowego tzw. wielkich 
miast, podjęto próby restrukturyzacji szpitali, rozpoczęto wprowadzanie instytucji 
lekarza rodzinnego oraz podjęto próby wprowadzenia systemu pozyskiwania i wymia-
ny informacji medycznych i ekonomicznych w systemie.  

 
Pilotaż  w wielkich miastach  

W roku 1995 zgodnie z ustawą o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz 
o miejskich strefach usług publicznych 46 dużych miast uzyskało uprawnienia do prze-
jęcia znajdujących się na ich terenie budżetowych zakładów opieki zdrowotnej 
(z wyjątkiem zakładów opieki specjalistycznej)84 w ramach zadań własnych. Miasta te 
otrzymały dodatkowe fundusze centralne na realizację tych zadań (tzw. wskaźnik U). 
Rozwiązania umożliwiały samorządom terytorialnym nabywanie świadczeń (począt-
kowo zintegrowanych z budżetowymi zakładami opieki zdrowotnej), tworząc równo-
cześnie pole do przekształcania zakładów budżetowych w zakłady samodzielne.  

 
 

                                                        
82 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie Centrum 

Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecz-
nej, 1993, nr 14, poz. 38). 

83 Ibidem, § 5.  
84 Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich 

strefach usług publicznych (Dz.U. 1995, nr 141, poz. 692).
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Samodzielny publ iczny zak ład opieki  zdrowotnej 85  

Uchwalona w 1991 r. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej była przedmiotem zmian 
wymuszonych zarówno przez zmiany warunków zewnętrznych, ujawnienie się manka-
mentów przyjętych na początku rozwiązań, jak też rozwój nowych koncepcji organizacji 
systemu ochrony zdrowia.  

Jedną z koncepcji zawartych w ustawie o zoz, a następnie rozwijanych była idea 
samodzielnego zakładu. Samodzielność była definiowana przede wszystkim w katego-
riach dysponowania środkami finansowymi, ale przydawano jej znacznie szerszy za-
kres i rozciągano na całą sferę zarządzania. Koncepcja samodzielności nawiązywała do 
rozwiązań brytyjskich z samodzielnymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne 
i przyjętego tam założenia, że motywacja oparta na idei służenia pacjentowi musi być 
wzmocniona i uzupełniona dążeniami do zwiększenia korzyści finansowych uzyskiwa-
nych przez zakład. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) uzyskały 
osobowość prawną i zostały upoważnione do użytkowania publicznego majątku w celu 
wykonywania świadczeń, do sprzedaży tych świadczeń dowolnym nabywcom oraz do 
gromadzenia i samodzielnego dysponowania ewentualną nadwyżką finansową. Otrzy-
mały również pewną swobodę w zakresie zarządzania przejawiającą się w budowaniu 
planów operacyjnych, w przyjmowaniu własnych systemów wynagrodzeń i w zaciąga-
niu kredytów.  

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mógł gospodarować przekazany-
mi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub 
komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). Jednak zasady 
powyższe były ograniczone przedmiotowo. Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim 
swobody gospodarowania majątkiem. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 
trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mogło być dokonane 
przez zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. Wniesienie 
majątku do spółek lub fundacji wymagało zgody organu, który zakład utworzył. Póź-
niejsze zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wzmocniły pozycję organu zało-
życielskiego, jako że brak jego zgody w powyższych kwestiach z mocy prawa czynił 
decyzje w powyższych kwestiach podjęte przez kierownika samodzielnego zakładu 
nieważnymi (art. 53.2)86. Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej był plan finansowy ustalany przez kierownika zakładu. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mógł uzyskiwać środki finansowe 
z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, ze środków 
na realizację programów zdrowotnych, programu Zintegrowane Ratownictwo Me-
dyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specja-
listycznych wyrobów medycznych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz 
z darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej, także pochodzenia zagraniczne-
go. Zadania realizowane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mogły 
być finansowane ze środków publicznych pozostających w dyspozycji ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia, podmiotu, który utworzył zakład, oraz jednostki samorządu 

                                                        
85 Termin „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” został wprowadzony Ustawą z dnia 

20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

86 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 
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terytorialnego lub innych podmiotów87. Samodzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej mógł otrzymywać dotacje budżetowe na realizację zadań w zakresie zapobiega-
nia chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne, inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznych: aparatury i sprzętu 
medycznego, oraz na wykonanie dodatkowych zadań nałożonych przez organ sprawu-
jący nadzór.  

Samodzielny zakład sam miał decydować o podziale zysku. Równocześnie jednak 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywał we własnym zakresie 
ujemny wynik finansowy. Co istotne, ujemny wynik finansowy samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej nie był podstawą do zaprzestania działalności 
zakładu, jeżeli dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione było celami i zadaniami, do 
których realizacji został utworzony, a których nie mógł przejąć inny zakład w sposób 
zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.  

Jeżeli ujemny wynik finansowy nie mógł być pokryty przez zakład, to organ, który 
utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wydawał rozporządzenie 
lub podejmował uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub o jego 
likwidacji. Organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
pokrywał ujemny wynik finansowy zakładu ze środków publicznych i mógł określić 
formę dalszego finansowania zakładu. Zobowiązania i należności samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stawały się zobowiązaniami 
i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
bądź odpowiednio państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni prowadzą-
cej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.  

W przyjętym modelu samodzielne zakłady miały funkcjonować w przestrzeni rynku 
wewnętrznego, gdzie nabywcami są podmioty usytuowane wewnątrz systemu ochrony 
zdrowia: organ administracyjny lub lekarz rodzinny.  

Zarówno wprowadzane do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nowelizacje88, 
jak i akty niższego rzędu (rozporządzenia ministra zdrowia) wprowadzające stosowne 
regulacje szczegółowe umożliwiły w szerszym zakresie uruchamianie samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej89. Uznano bowiem, że do utworzenia rynku 
usług medycznych niezbędne jest zwiększenie liczby samodzielnych zakładów na ryn-
ku ochrony zdrowia. Taka postawa odbiegała od przyjętych wcześniej założeń, wedle 
których samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stanowić miały dopełniający 
jedynie element systemu.  

Zwiększeniu zainteresowania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdro-
wotnej towarzyszył wzrost liczby publikacji opisujących procedury tworzenia samo-

                                                        
87 Późniejsze doświadczenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pokazały, że na-

wet w sytuacji istnienia możliwości korzystania z innych niż publiczne źródeł zasileń finansowych to wła-
śnie środki publiczne pozyskiwane z kontraktów z płatnikiem konstytuują podstawowy strumień zasileń 
zarówno dla samodzielnych publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

88 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej od momentu jej uchwalenia do dnia 
10 grudnia 1998 r. włącznie była nowelizowana jedenaście razy. 

89 Kluczowe w tym zakresie było Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 
1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kontroli sposobów ich wykorzystania (Mon. Pol. 1995, nr 29, 
poz. 341). 
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dzielnych zakładów [Marciniak, Dudarewicz, Tymowska, 1996] i ułatwiających zainte-
resowanym zakładom planowanie oraz realizowanie stosownych przekształceń. Zachę-
tą do przechodzenia na samodzielność była obietnica oddłużenia zakładów, które de-
cydowały się na takie przekształcenie, i przejęcia całości tych zobowiązań przez Skarb 
Państwa. Równocześnie perspektywa samodzielności przedstawiana była jako wyróż-
nienie dla najlepszych zakładów, a rozprowadzanie specjalnych ankiet wśród zakładów 
zainteresowanych przekształceniem (mających na celu ocenę zasobów zakładów i ich 
możliwości w sferze zarządzania) miało taką atmosferę podtrzymać. Samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej podpisywały kontrakty o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych dla danej populacji ze swoimi organami założycielskimi. Usamodzielnie-
nie zakładów dotyczyło przede wszystkim zakładów lecznictwa zamkniętego. W 
kwietniu 1996 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej rozpoczęło program pilo-
tażowy Zakład Samodzielny, którego celem było przyspieszenie procesu przekształca-
nia zakładów opieki zdrowotnej. W momencie uruchamiania programu tylko około 8% 
publicznych zakładów posiadało status samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej [Marciniak, Dudarewicz, Masłowski, 1997]. Do udziału w programie zgło-
szono 167 publicznych zakładów (w tym 64 budżetowe ) [MZiOS, 1996].  

Konstrukcja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej niosła pewne 
ograniczenia w swobodzie dysponowania własnością (pozyskiwanie środków trwałych, 
wykorzystanie tych środków, pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży usług) 
oraz ograniczała swobodę decyzji kierowników samodzielnych zakładów w decydo-
waniu o sposobie wykorzystania pozostających do dyspozycji zakładu środków, ale 
przynajmniej (w odróżnieniu od sytuacji po wprowadzeniu w latach późniejszych kas 
chorych) pozostawiała właścicielowi (organowi założycielskiemu) prawo podejmowa-
nia decyzji o strumieniu zasileń finansowych (wielkość i warunki kontraktów) kiero-
wanych do posiadanych przez siebie zakładów. W takim układzie również bardziej 
przejrzyście wyglądała kwestia odpowiedzialności właściciela (organ założycielski) za 
zobowiązania samodzielnego zakładu.  

Skokowy wzrost liczby samodzielnych zakładów dokonał się w 1998 r., ponieważ 
przekształcenie w zakład samodzielny warunkowało możliwość podpisania kontraktu 
z odpowiednią regionalną kasą chorych (lub kasą chorych dla służb mundurowych).  

Kompetencje kierownika samodzielnego publicznego zak ładu opieki  
zdrowotnej  

W założeniach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ważne zada-
nia miał do spełnienia jego kierownik. Jednak choć kompetencje kierownika samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej były szersze niż kompetencje kie-
rowników zakładów budżetowych (kierownik spzoz m.in. ustalał – po zasięgnięciu 
opinii rady społecznej – regulamin wynagradzania i podejmował wszystkie decyzje 
dotyczące spzoz), to nie gwarantowały tak szerokiego pola decyzji, które pozwalałoby 
kierownikom na pełne wykazanie się przedsiębiorczymi talentami. Na stanowisko 
kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powoływana była 
osoba, z którą nawiązywany był stosunek pracy na podstawie powołania, umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Osoba taka musiała spełniać wymagania dotyczą-
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ce kwalifikacji oraz stażu pracy (określone w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki 
społecznej z 18 marca 1992 r.90).  

Kontrakty menedżerskie 

Umowy cywilne o zarządzanie publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (tzw. 
kontrakty menedżerskie) traktowane były jako preludium prywatyzacji i wprowadzane 
jeszcze przed reformą z 1999 r. Organy założycielskie (wojewodowie) miały możli-
wość podpisywania kontraktów menedżerskich z osobami, które występowały w tej 
roli jako jednoosobowe firmy (przedsiębiorcy). Z uwagi na innowacyjny charakter 
takich kontraktów (brak doświadczeń i polskich wzorów) panowała przy ich konstru-
owaniu duża dowolność [Klich, 1999]. Wówczas to Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej (w maju 1998 r.) przesłało wojewodom do wykorzystania wzór umowy 
o zarządzanie publicznym zoz. Wzór ten zawierał jednak poważne błędy formalno-
prawne. Proponował szczególnie korzystny dla zarządzających (przedsiębiorców) po-
ziom wynagrodzenia (dziesięciokrotną średnią płacę krajową, a w skrajnych przypad-
kach szesnastokrotną) oraz niemożliwe do oszacowania z góry składniki dodatkowe. 
Towarzyszyło temu ograniczenie odpowiedzialności zarządzającego za szkody wyrzą-
dzone nawet z winy umyślnej do trzymiesięcznego wynagrodzenia.  

Projekt umowy przewidywał dla zarządzającego, oprócz wynagrodzenia podsta-
wowego, także możliwość przyznania przez organ założycielski premii na wniosek 
rady społecznej zakładu. Zarządzającemu przyznano również prawo do kwartalnej 
prowizji od pozyskanych dodatkowo przez zakład środków, niebędących środkami 
uzyskanymi na podstawie umowy z organem założycielskim o świadczenie usług 
zdrowotnych. Zarówno jeśli chodzi o premie, jak i prowizje wytyczne nie określały 
procentowo ich wielkości.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK [NIK, 1999a] ustalono, że spośród 
badanych 259 kontraktów menedżerskich w przypadku 41 wysokość zasadniczego 
wynagrodzenia wynosiła od 10- do 16-krotnej wielkości przeciętnego krajowego wy-
nagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego co kwartał przez prezesa GUS 
(w grudniu 1998 r. było to 1470,54 zł ). 

Prawo do premii miesięcznych zagwarantowano zarządzającym w 128 umowach 
(w 16 województwach), ustalając ich wielkość od 10 do 100% zasadniczego wynagro-
dzenia brutto bądź też nie określając ich wysokości (80 umów). W 45 umowach (w 5 
województwach) ustalono premie kwartalne, określając procentowo ich wielkość od  
30 do 90% zasadniczego wynagrodzenia brutto (38 umów) lub kwotowo od 1000 do 
3000 zł miesięcznie (7 umów). W 15 umowach (w 3 województwach) ustalono premie 
roczne z zysku zakładu określone jako 3- lub 6-krotność podstawowego wynagrodze-
nia zagwarantowanego w umowie lub jako 5–8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego 
w ciągu roku W 10 umowach premiom nadano charakter rocznych nagród uznanio-
wych, nie określając ich wysokości. 

Wzór umowy został bezkrytycznie powielony przez 34 wojewodów, którzy w 1998 r. 
zawarli z kierownikami 259 samodzielnych zoz kontrakty menedżerskie. Ponad poło-
                                                        

90 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 
1992, nr 30, poz. 131). Zapisy te zostały zmienione Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661).  
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wa badanych umów (141) została zawarta w grudniu 1998 r., w tym 69 w dniach 30– 
–31 grudnia. Fakty te wyraźnie sugerują pośpiech we wprowadzaniu tej zmiany. Naj-
większą liczbę kontraktów menedżerskich zawarto w województwach: wałbrzyskim – 
26, szczecińskim – 22 i lubelskim – 18. Najmniej, bo tylko po jednym kontrakcie, 
w województwach kieleckim, pilskim i toruńskim. 

W 51 umowach (w 8 województwach) dla zarządzających nie przewidziano premii, 
w tym w 2 województwach (lubelskie – 13 umów i olsztyńskie – 13 umów), nie usta-
lono również prawa zarządzających do prowizji. Prawo do otrzymania prowizji ustalo-
no w sumie w 170 umowach (w 26 województwach). Wysokość kwartalnej prowizji 
określono w 102 umowach od 0,5 do 10% pozyskanych dodatkowo przez zakład środ-
ków, niebędących środkami uzyskanymi na podstawie umowy z organem założyciel-
skim. W pozostałych umowach wysokość prowizji nie została ustalona (68 umów).  

W 108 umowach (10 województw) nie określono pojęcia wynagrodzenia, z tym że 
były to umowy, w których jednocześnie brak było zapisów dotyczących roszczeń od-
szkodowawczych, odpraw pośmiertnych lub nie było zapisów gwarantujących premie 
i prowizje. Wyjątkiem było województwo ciechanowskie (6 umów) i województwo 
bielskie (11 umów), w których mimo ustalenia takich zapisów nie określono definicji 
wynagrodzenia. 

W zakresie roszczeń odszkodowawczych i odpraw pośmiertnych projekt Minister-
stwa Zdrowia i Opieki Społecznej przewidywał (w przypadku rozwiązania umowy 
przez organ założycielski z przyczyn leżących po jego stronie, po upływie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy) wypłatę zarządzającemu odszkodowania w wysokości 24- 
-miesięcznego wynagrodzenia. Przewidywał także jednorazową odprawę pośmiertną 
w wysokości 90% kwoty wynagrodzenia za okres 12 miesięcy małżonkom i dzieciom 
do 25. roku życia. W 38 umowach (10 województw) utrzymano wypłaty odszkodowań 
w wysokości 24-miesięcznego wynagrodzenia. W ponad 1/3 umów (103 w 13 woje-
wództwach) wojewodowie zmniejszyli wysokość odszkodowania z tytułu rozwiązania 
umowy do 12-miesięcznego wynagrodzenia. W pozostałych umowach odszkodowania 
ograniczono do wysokości 3- lub 6-miesięcznego wynagrodzenia bądź też nie umiesz-
czano w umowach zapisu dotyczącego roszczeń odszkodowawczych [NIK, 1999a].  

Projekt ministerstwa nie określał podmiotu, na którym ciążył obowiązek odprowa-
dzania składek na ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek docho-
dowy. W większości umów (136 w 21 województwach) sprawy te również nie zostały 
uregulowane. Tylko w 88 umowach jednoznacznie wskazano zarządzającego jako 
podmiot zobowiązany do osobistego dokonywania wymaganych potrąceń i płatności, 
natomiast w 35 umowach obowiązkiem tym obciążono zakład (sic!).  

Analizując przewidziane w umowach okoliczności upoważniające organ założyciel-
ski do rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym, inspektorzy NIK stwier-
dzili, że w większości umów zachowano formę proponowaną przez MZiOS, przewidu-
jącą, że organ założycielski może rozwiązać umowę z zarządzającym w przypadku 
umyślnego przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu lub rażącego 
naruszenia postanowień umowy. W niektórych umowach dodatkowo przewidziano 
jako uzasadnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: naruszenie 
statutu i zakazu konkurencji, powstanie deficytu, zaciągnięcie przez zakład nadmier-
nych zobowiązań oraz zaprzestanie przez zakład regulowania należności wobec Skarbu 
Państwa przez co najmniej 3 miesiące. Projekt umowy opracowany przez MZiOS 
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przewidywał 12-miesięczny termin wypowiedzenia przez organ założycielski i 12- 
-miesięczny dla zarządzającego. 

W konkluzji raportu NIK stwierdzano, że instytucja kontraktów menedżerskich nie 
spełniła swojego zadania, gdyż ich zapisy stawiały w uprzywilejowanej pozycji mene-
dżerów na kontraktach. Uprzywilejowana pozycja menedżerów w zapisach kontraktów 
o zarządzanie pokazuje z całą ostrością kwestię głębokich dysfunkcji w wypełnianiu 
przez organy założycielskie ich funkcji kontrolnych (nadzór korporacyjny), a to z kolei 
skłania do krytyki sposobu wypełniania przez właściciela jego funkcji właścicielskich.  

 
Rada spo łeczna 91

Sprawnemu zarządzaniu samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej nie służyło 
również wprowadzenie do procesu decyzyjnego dodatkowego ciała, rady społecznej, 
nawet przy założeniu, że nie posiadała ona kompetencji stanowiących, a jedynie opi-
niodawcze.  

Radę społeczną powołuje i odwołuje podmiot, który utworzył publiczny zakład 
opieki zdrowotnej. Przewodniczącym rady społecznej w zakładach utworzonych przez 
organ administracji państwowej był przedstawiciel tego organu, a w zakładach utwo-
rzonych przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Jako członkowie rady spo-
łecznej występowali: przedstawiciel wojewody – w zakładzie utworzonym przez organ 
gminy, powiatu lub samorządu województwa, przedstawiciele wybrani przez radę 
gminy lub radę powiatu w liczbie określonej przez organ, który utworzył zakład, 
przedstawiciele wybrani przez sejmik województwa – w zakładzie o wojewódzkim 
obszarze działania, osoby powołane przez organ, który utworzył zakład o ogólnokra-
jowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania, przedstawiciel rektora państwowej 
uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo dyrektora Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w zakładzie (szpitalu), w którym jest oddział kliniczny92. 
Członkami rady społecznej nie mogli być pracownicy danego zakładu.  

Rada społeczna posiadała ograniczone uprawnienia opiniodawcze; mogła kierować 
je do podmiotu, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, oraz do jego kie-
rownika. Za udział w pracach rady społecznej nie przysługiwało wynagrodzenie, lecz 
jedynie – w pewnych granicach – zwrot kosztów. Takie usytuowanie rady społecznej 
nie czyniło z niej istotnego narzędzia kontroli korporacyjnej, a jedynie ciało fasadowe, 
które niejednokrotnie tworzone było z osób nieposiadających dostatecznych kwalifika-
cji merytorycznych do formułowania dobrze uzasadnionych sądów i opinii na temat 
różnych aspektów działania zakładów opieki zdrowotnej.  

 
Przekszta łcenia podstawowej opieki  zdrowotnej  

Od roku 1994 przystąpiono z większą energią do przekształcenia podstawowej 
opieki zdrowotnej (poz), której kluczowym elementem miał zostać lekarz rodzinny 

                                                        
91 Termin ten został wprowadzony Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661), zastępując 
używany wcześniej termin „rada nadzorcza”. 

92 Art. 45 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 
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(lekarz pierwszego kontaktu) [MZiOS, 1994]. Celem przekształceń było m.in. zwięk-
szanie swobody pacjentów przy wyborze lekarzy rodzinnych we wszystkich regionach 
kraju. Jednak fundamentalnym zadaniem programu była decentralizacja podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz przekazanie jej w gestię samorządów. 

W okresie od 15 stycznia 1992 do 4 grudnia 1997 r. prywatnie praktykujący lekarze 
i inne osoby wykonujące zawód medyczny mogły, na podstawie umowy zawartej z na-
czelnym organem administracji państwowej, wojewodą, właściwym organem gminy 
lub związku międzygminnego (związku komunalnego), zobowiązać się do wykonywa-
nia obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym 
osobom uprawnionym do świadczeń bezpłatnych na podstawie odrębnych przepisów93. 

W ramach przygotowań do wprowadzenia reformy ubezpieczeń zdrowotnych mocą 
ustawy wprowadzono zasadę, że lekarze, pielęgniarki i położne mogli prowadzić gru-
pową praktykę lekarską w formie spółki prawa cywilnego94. Świadczenia zdrowotne 
w grupowej praktyce lekarskiej (pielęgniarskiej) mogły być wykonywane wyłącznie 
przez lekarzy (pielęgniarki) będących (będącymi) wspólnikami spółki. Grupowa prak-
tyka lekarska nie mogła być wykonywana w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zapis art. 
27a ust. 1 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej wprowadzał identyczny zakaz dla 
grupowych praktyk pielęgniarskich i położnych95. 

Wykonywanie praktyki lekarskiej (nawet z wykorzystywaniem wykwalifikowanych 
współpracowników) oraz grupowej praktyki lekarskiej nie było równoznaczne z pro-
wadzeniem zakładu opieki zdrowotnej. 

W procesie przekształceń poz resort zdrowia dopuścił do istotnych zaniedbań. 
Utrudnienia w reformowaniu poz, zwłaszcza po nowelizacji ustawy o zoz w 1997 r.96, 
spowodowane zostały brakiem ustawowego określenia zakresu i standardów usług 
medycznych finansowanych ze środków publicznych. Miały one również związek 
z niewydaniem przez ministra zdrowia i opieki społecznej aktów wykonawczych, regu-
lujących warunki działania nowych form organizacji świadczenia usług, określających 
m.in. zasady rejestrowania ilości i kosztów świadczeń medycznych. W ten sposób 
samo MZiOS i inne organy administracji rządowej i samorządowej nie dysponowały 
danymi niezbędnymi w planowaniu tzw. zabezpieczenia medycznego obywateli, za-
równo w skali kraju, jak i poszczególnych regionów [NIK, 1999]. 

 
 
 
 
 

                                                        
93 Zgodnie z art. 35 ustawy o zoz w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie 

ustawy o zoz oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązującą od 5 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 
104, poz. 661 i nr 158, poz. 1041). W wyniku kolejnej zmiany ustawy o zoz prawo to uzyskały z dniem 30 
grudnia 1998 r. również samodzielne publiczne zoz (art. 1 pkt 6 litera a Ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r.; 
Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1115). 

94 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie leka-
rza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1115). 

95 Ibidem. 
96 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 
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Program restrukturyzacj i  szpi tal i   

Od roku 1996 w celu podniesienia efektywności opieki szpitalnej przystąpiono do 
realizacji programu restrukturyzacji szpitali [Dziubińska-Nichalewicz, 1997], do które-
go podwaliny stworzono rok wcześniej [Murkowski, Koronkiewicz, 1995]. Docelowo 
program miał prowadzić do racjonalizacji rozmieszczenia i restrukturyzacji zasobów 
lecznictwa zamkniętego, w tym zmniejszenia liczby tzw. łóżek ostrych (na oddziałach 
zabiegowych), a zwiększenia liczby łóżek długoterminowej opieki szpitalnej oraz 
opieki terminalnej. W ramach programu podejmowano również zagadnienia regionali-
zacji opieki specjalistycznej, tworzenia sieci szpitali i akredytacji szpitali. W roku 1996 
na zasadzie eksperymentu wprowadzono również popytową formę alokacji środków na 
poziomie województwa, którą objęto wydatki na leki dla osób uprawnionych oraz (tyl-
ko w części) środki na lecznictwo ambulatoryjne [Kuszewski, 1997].  

 
System Rejestru  Us ług Medycznych  

Choć zapisy o wprowadzeniu Rejestru Usług Medycznych (RUM) znalazły się już 
w ustawie o zoz z 1991 r., dopiero od roku 1994 rozpoczęto jego wprowadzanie. RUM 
miał być narzędziem pozyskiwania przez wojewodów informacji z budżetowych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.  

W roku 1994 w Czarnkowie i Dęblinie wdrożono pilotażowy program RUM. Przy-
niósł on pozytywne rezultaty w postaci obniżenia wydatków na refundacje leków i skró-
cenia kolejek do lekarzy. Znacząco spadła też (pięciokrotnie) liczba pacjentów oddzia-
łu dziecięcego. Pomimo tych pozytywnych doświadczeń nie objęto systemem RUM 
wszystkich województw, co automatycznie dyskwalifikowało wartość takich rozwią-
zań97, a rozwój systemu RUM w latach następnych (co będzie wykazywane w dalszej 
części) postępował równie opornie.  

RUM miał umożliwić i przyspieszyć rozwój umów między wojewodami i samo-
dzielnymi zakładami opieki zdrowotnej. W szczególności miał usprawnić rejestr wy-
konywanych świadczeń, rachunek ich kosztów i wzajemne rozliczanie odpowiednich 
płatności. Stopień rozpowszechnienia RUM był w różnych regionach kraju różny 
i uzależniony od wysokości środków przeznaczonych na tworzenie regionalnych biur. 
W ramach przygotowań do wprowadzenia kas chorych minister zdrowia i opieki spo-
łecznej oraz wojewodowie zostali zobowiązani do wdrożenia RUM do 31 grudnia 1998 
roku98. Do działań nad wprowadzeniem systemu RUM włączono również Centrum 
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. W roku 1996 dokonano w nim zmian ma-
jących na celu szersze zaangażowanie Centrum w prace nad rejestrem usług zdrowot-
nych. Przedefiniowano cel COEOZ na: „prowadzenie prac niezbędnych dla resortu 
zdrowia i opieki społecznej związanych z funkcjonowaniem systemu finansowania 
i zarządzania oraz zbieraniem i przetwarzaniem danych w dziedzinie ochrony zdro-
wia”99. Zmieniono również listę zadań szczegółowych COEOZ, na której na pierw-
                                                        

97 Pełne korzyści z RUM można było realizować tylko wtedy, kiedy systemem tym objęto by wszystkie 
podmioty i wszystkich pacjentów.  

98 Art. 16 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

99 § 5 ust. 1 Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1996, nr 10, poz. 30).  
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szym miejscu znalazła się „analiza danych i opracowywanie wniosków dotyczących 
funkcjonowania Rejestru Usług Medycznych”100.  

System RUM miał polegać na rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewiden-
cyjno-informatycznym świadczeń zdrowotnych i związanych z ich udzielaniem usług 
(tzw. usług medycznych) i bazować na specjalnie drukowanych książeczkach usług 
medycznych oraz kuponach wolnych (wystawianych przez zakłady opieki zdrowotnej 
w sytuacji, kiedy pacjent nie mógł okazać książeczki usług medycznych). Od 5 grudnia 
1997 r. „usługi medyczne”101 wykonywane w publicznych zoz oraz przez podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych miały podlegać rejestracji i monitorowaniu w sys-
temie RUM. 

Warto odnotować, że zgodnie z zapisami nowego rozdziału 3a ustawy zmieniającej 
ustawę o zakładach opieki zdrowotnej102 w systemie RUM najważniejszą rolę miał 
odgrywać minister zdrowia i opieki społecznej oraz wojewodowie, podczas kiedy art. 
16 tejże ustawy stanowił, że „Z dniem 1 stycznia 1999 r. zadania związane z prowa-
dzeniem rejestrów usług medycznych, o których mowa w art. 32e ustawy nowelizowa-
nej w art. 1, stają się zadaniami kas powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ro-
zumieniu ustawy wymienionej w art. 15 ust. 1”103 (czyli ustawy o puz). Zważywszy na 
kluczową rolę kas chorych w nowym modelu, fakt, że ustawodawca nie rozstrzygał, 
jak ma wyglądać sposób wymiany informacji, delegując to na ministra zdrowia i opieki 
społecznej, który w drodze rozporządzenia miał określić m.in. „sposób wymiany in-
formacji między podmiotami prowadzącymi rejestr, z uwzględnieniem spraw związa-
nych z bezpieczeństwem państwa” (art. 32e ust. 9, pkt 1), należy interpretować jako 
istotny błąd legislacyjny. 

Przyjęte rozwiązanie w istotnej kwestii zdefiniowania zakresów kompetencji i od-
powiedzialności za funkcjonowanie Rejestru Usług Medycznych między ministra 
i kasy chorych należy uznać za nieodpowiadające zarówno wymogom sytuacji, jak 
i przyjętym w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym założeniom, we-
dług których to kasy chorych odpowiedzialne były za zapewnienie świadczeń zdro-
wotnych i finansowanie całego systemu. 

Plany wprowadzenia RUM we wszystkich województwach nie urzeczywistniły się, 
gdyż nowy minister zdrowia w nowym rządzie AWS-UW, Wojciech Maksymowicz, 
17 czerwca 1998 r. wstrzymał wdrożenie RUM [Piński, Trębski, 2005], planując 
wprowadzenie systemu elektronicznego. Jednak prace nad stworzeniem ogólnopol-
skiego elektronicznego systemu RUM zostały wstrzymane, gdyż zwyciężyło przeko-
nanie, że mające pojawić się od stycznia 1999 r. regionalne kasy chorych same będą 
decydować o rodzaju systemu, który zechcą wprowadzić. W oparciu o analizy stopnia 
przygotowania do wprowadzenia systemu RUM, a nade wszystko na podstawie wyni-
ków efektywności stosowania systemu zarówno przed 1999 rokiem, jak i w pierwszych 

                                                        
100 § 5 ust. 2 punkt 1 Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekono-

miki Ochrony Zdrowia (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1996, nr 10, poz. 
30). 

101 W rozumieniu art. 32e ustawy o zoz w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 
104, poz. 661).  

102 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

103 Ibidem. 
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latach obowiązywania reformy ochrony zdrowia z roku 1999 system RUM można 
ocenić jako niespełniający oczekiwań. 

Do końca 1998 r. minister zdrowia i opieki społecznej nie utworzył centralnego Re-
jestru Usług Medycznych. Na terenie prawie połowy województw nie utworzono niż-
szych szczebli rejestrów usług medycznych. W tej sytuacji niemożliwe było wykonanie 
przez kasy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego upoważnienia ustawowego, 
w myśl którego z dniem 1 stycznia 1999 r. miały one przejąć zadania związane z pro-
wadzeniem tych rejestrów [NIK, 1999].  

Brak sprawnego systemu pozyskiwania i dystrybucji informacji medycznych i eko-
nomicznych w systemie ochrony zdrowia musiał prowadzić do komplikacji, które zi-
dentyfikowała NIK [NIK, 1999a]. Kontrolerzy NIK konstatowali, że obowiązek po-
wszechnej rejestracji usług medycznych, świadczonych przez publiczne zoz w latach 
1997–1998, praktycznie w żadnym z kontrolowanych 21 województw nie mógł być 
w tym czasie wypełniony. Było to spowodowane trwającymi jeszcze pracami inwesty-
cyjnymi oraz przygotowaniami organizacyjnymi do uruchomienia wojewódzkich 
i terenowych rejestrów usług medycznych albo tam, gdzie możliwe było już rozpoczę-
cie eksploatacji systemu, podjęciem zorganizowanego przez izby lekarskie bojkotu 
wypełniania książeczek usług medycznych. Z 37 urzędów wojewódzkich objętych 
kontrolą skutki bojkotu środowiska lekarskiego dotyczącego ustawowo nakazanego 
obowiązku rejestracji usług medycznych stwierdzono w 7 województwach. Podkreślić 
należy, że w żadnym z publicznych zoz nie podjęto próby wyegzekwowania od leka-
rzy, będących pracownikami tych zakładów, podporządkowania się temu obowiązko-
wi. W konsekwencji w 6 z tych województw (bielskim, gorzowskim, łódzkim, nowo-
sądeckim, rzeszowskim i skierniewickim) mimo zakończenia lub bardzo wysokiego 
zaawansowania przygotowań do wdrożenia systemu, praktycznie nie był on w 1998 r. 
eksploatowany. 

Oprócz tych 6 województw w 1998 r. rozpoczęto rejestrację usług medycznych lub 
praktycznie zakończono etap przygotowań w 10 dalszych województwach, w tym 
w jednym przypadku stwierdzono wykorzystywanie rejestru usług do bieżącej (comie-
sięcznej) oceny wykonania rzeczowego zakresu usług określonych w umowach o przeka-
zanie środków publicznych samodzielnym zoz. W pozostałych 21 województwach obję-
tych kontrolą do czasu jej zakończenia nie zostały przygotowane lokalne placówki odpo-
wiedzialne za rejestrację, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o wykonanych usłu-
gach medycznych. W 9 z tych województw jednym z powodów opóźnień było podpo-
rządkowanie się zaleceniu ministra zdrowia i opieki społecznej, który w czerwcu 1998 r. 
poinformował wojewodów o przygotowywaniu nowej koncepcji systemu rejestracji 
usług medycznych, zalecając równocześnie wstrzymanie procesu wdrażania systemu 
opartego na książeczkach wszędzie tam, gdzie nie zgromadzono jeszcze wszystkich 
urządzeń i materiałów niezbędnych dla eksploatacji tego systemu.  

Kontrola NIK zawierania umów dysponentów środków publicznych z zakładami 
niepublicznymi w latach 1993–1998 wykazała liczne przypadki nieprzeprowadzenia, 
przed podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia na świadczenia, niezbędnych analiz 
zapotrzebowania na nie i ich kosztów (w 40% podmiotów uprawnionych do zamawia-
nia usług) [NIK, 1999]. Na podstawie tej konstatacji można wnosić, że zakres informa-
cji dostępnych dla dysponentów środków publicznych odpowiedzialnych za zakup 
usług zdrowotnych był niewystarczający do podejmowania racjonalnych decyzji o alo-
kacji tychże środków.  

 



 92

Opóźnienia w prawnej  regulacj i  wprowadzającej  reformę  1999 roku 

Planowana na styczeń 1999 r. reforma systemu ochrony zdrowia nie była termino-
wo przygotowana od strony porządku legislacyjnego.  

Do przedstawianych powyżej zaniedbań można dodać jeszcze inne. Warto zazna-
czyć, że w odniesieniu do tak istotnej procedury, jaką było określenie koniecznych 
elementów umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, trzeba było 
czekać aż do 31 lipca 1998 r., kiedy to weszło w życie rozporządzenie ministra zdro-
wia określające konieczne elementy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne oraz minimalny czas, na który może być zawarta, tryb ogłaszania konkursu 
ofert, zakres ofert i tryb ich składania, sposób przeprowadzania konkursu, a także 
szczegółowe zasady i tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów dotyczą-
cych tych czynności104. 

Minister zdrowia i opieki społecznej, mimo istniejącego obowiązku, nie wydał roz-
porządzenia określającego dodatkowe warunki, jakie musi spełniać przyjmujący za-
mówienie w celu wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oraz 
szczegółowe zasady wykonywania tych zadań105. Brakowało również rozporządzenia 
określającego szczegółowo zasady ustalania, przekazywania i rozliczania środków za 
udzielone zamówienie oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją udzielonego 
zamówienia106. Wysokość opłat za świadczenia odpłatne miał ustalać kierownik zoz, 
w którym świadczenie jest udzielane107, ale sprawa ta nie została jednak uregulowana 
w odniesieniu do gabinetów prywatnych. Minister zdrowia i opieki społecznej nie wy-
dał również w porę rozporządzenia określającego sposób ustalania opłat za świadcze-
nia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym oraz sposób i tryb kierowania osób 
do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także szczegó-
łowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach108.  

Lista spóźnionych regulacji bynajmniej na tym się nie kończy. Inną kwestią było 
obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną 
przy udzielaniu świadczeń w zakresie realizowanego zamówienia109. Minister finan-
sów dopiero w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 1998 r. określił ogólne warunki 

                                                        
104 Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umo-

wy o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 1998, nr 93, poz. 592). Na podstawie § 34 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. oraz na podstawie § 20 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawach nie uregulowa-
nych w rozporządzeniach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

105 Por. art. 35 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

106 Por. art. 35 ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

107 Por. art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 

108 Tę drugą kwestię rozwiązywało dopiero Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach 
(Dz.U. 1998, nr 166, poz. 1265), które wchodziło w życie od 8 stycznia 1999 r.  

109 Por. art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 
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takiego ubezpieczenia110, w tym: termin powstania obowiązku ubezpieczenia, podsta-
wowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, minimalną sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia, zakres praw i obowiązków ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, 
wynikających z umowy ubezpieczenia. Rozporządzenie weszło w życie 11 grudnia 
1998 r. i praktycznie nie miało zastosowania do umów zawieranych do końca tego 
roku. 

Analizując działania Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie określa-
nia szczegółowych regulacji dotyczących funkcjonowania przekształcanego systemu 
ochrony zdrowia, można wskazać na kilka istotnych zaniedbań. Minister nie określił 
m.in.: 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

                                                       

szczegółowych zasad i trybu rejestracji usług medycznych, sposobu przekazy-
wania danych do poszczególnych rejestrów oraz sposobu wymiany informacji 
między podmiotami prowadzącymi rejestr; 
wzoru książeczki usług medycznych i kuponu wolnego, sposobu ich wydawania 
i posługiwania się nimi oraz wysokości opłaty za ponowne wydanie książeczki 
usług medycznych w przypadku ich utraty; 
wykazu usług medycznych podlegających rejestrowaniu i ich kodów rejestro-
wych; 
wzoru wykazów osób objętych rejestrem, podmiotów udzielających usługi me-
dyczne oraz wykazu osób zlecających te usługi; 
sposobu nadawania numeru identyfikacyjnego pacjenta; 
sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieupraw-
nionym; 
sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielę-
gnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za po-
byt w tych zakładach; 
dodatkowych warunków, jakie musi spełniać przyjmujący zamówienie w celu 
wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz szczegóło-
wych zasad wykonywania tych zadań; 
szczegółowych zasad ustalania, przekazywania i rozliczania środków za zamó-
wienie; 
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia. 

Ministerstwo nie zapewniło warunków umożliwiających spójne i konsekwentne 
wykonywanie zadań związanych z reformowaniem systemu ochrony zdrowia. Wśród 
przyczyn opóźnień w wydawaniu rozporządzeń wymienić należy częste zmiany ustaw 
o zakładach opieki zdrowotnej i o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, niewy-
dolność niektórych departamentów Ministerstwa Zdrowia, jak również brak koordyna-
cji i właściwego nadzoru odpowiedzialnych członków kierownictwa MZiOS111. 

 
110 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obo-

wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świad-
czenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń (Dz.U. 1998, nr 143, poz. 921).

111 Przyczyny te nie mogą jednak stanowić usprawiedliwienia dla ministra, zobowiązanego przepisami 
ustawy do wydania tych aktów. Por. § 85 załącznika do Uchwały Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. 
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Mon. Pol. 1991, nr 44, poz. 310): „Jeżeli funkcjonowanie ustawy 
jest uzależnione od wydania aktów wykonawczych, należy jednocześnie z projektem ustawy przygotować 
projekty aktów wykonawczych o podstawowym dla niej znaczeniu. Akty wykonawcze powinny wchodzić 
w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na której podstawie są wydane”.  
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W świetle przedstawianych powyżej braków w zakresie prawnej regulacji nie za-
skakuje negatywna ocena spełniania przez dysponentów środków publicznych funkcji 
kontrolnych nad podmiotami niepublicznymi świadczącymi usługi zdrowotne na pod-
stawie zawartych umów.  

Naczelna Izba Kontroli podkreśliła, że zadania z zakresu nadzoru nie były wyko-
nywane w sposób zadowalający, m.in. z powodu nieokreślenia zasad sprawowania 
nadzoru i kontroli nad złożonymi zamówieniami przez ministra zdrowia i opieki spo-
łecznej [NIK, 1999]. 

W nielicznych tylko przypadkach badanych przez NIK kontrole dysponentów środ-
ków publicznych były wykonywane w sposób systematyczny. W przeważającej liczbie 
przypadków kontrole były sporadyczne, nieproporcjonalne do liczby zawartych umów. 
Niepubliczne zoz prowadziły swoją działalność usługową na bazie publicznych zoz. 
W przeważającej liczbie umów (87% poddanych kontroli NIK [NIK, 1999]) przyjęto 
rozwiązanie, zgodnie z którym lokale, wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny, po-
zostające własnością udzielającego zamówienie, były przez zleceniobiorcę używane 
nieodpłatnie lub za symboliczną odpłatnością. Podmiot udzielający zamówienie pono-
sił więc koszty działalności podmiotu niepublicznego, które obciążały publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej [NIK, 1999]. Aparaturę i sprzęt medyczny, wyposażenie oraz 
powierzchnię szpitalną użyczano, w szerokim zakresie, zwłaszcza niepublicznym ane-
stezjologicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz indywidualnym praktykom aneste-
zjologicznym112 [NIK, 1999]. Takie praktyki wskazywały na istnienie dysfunkcji 
w wypełnianiu funkcji właścicielskich, co było podnoszone przez niektórych autorów 
[Tymowska, 1998].  

Rozwój umów z niepublicznymi zakładami, którym samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej nieodpłatnie użyczały swoich zasobów, Tymowska tłumaczyła 
w pierwszym rzędzie brakiem prawdziwych właścicieli szpitali, którzy realizowaliby 
nadzór właścicielski. Na marginesie takich praktyk można jednak skonstatować, że to 
prywatny podmiot, któremu użyczono części zasobów samodzielnego zakładu, potrafił 
znacznie bardziej efektywnie korzystać z ius fruendi niż ich publiczny właściciel. 

 
Dyskusja nad modelem systemu ochrony zdrowia w Polsce 

W dyskusjach nad docelowym modelem systemu ochrony zdrowia kluczowym za-
gadnieniem była podkreślana przez większość dyskutantów konieczność rezygnacji 
z modelu Siemaszki [Włodarczyk, 1998]. Wizja przyszłego kształtu systemu ochrony 
zdrowia nie posiadała już tak ostrych kształtów ani powszechnego poparcia. Jako jedną 
z możliwości przyjmowano model ubezpieczeniowy.  

Pierwsze próby całościowego reformowania systemu ochrony zdrowia z wykorzy-
staniem systemu ubezpieczeniowego miały miejsce na początku 1994 r. [Żochowski, 
1996]. W grudniu 1994 r. przedstawiono założenia projektu ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakładał on wprowadzenie systemu ubezpieczenia zdro-

                                                        
112 Być może wiązało się to z aktywną postawą anestezjologów, którzy masowo zaczęli występować 

z żądaniami płacowymi kończącymi się strajkami, również o zasięgu ogólnopolskim, a tworzenie prywat-
nych praktyk anestezjologów i podpisywanie z nimi kontraktów cywilnych na świadczenie usług na rzecz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie tylko eliminowało problem presji na wzrost 
płac, ale wręcz pozwalało na obniżenie tzw. kosztów płac i pochodnych (środki na zakup usług były inaczej 
księgowane, jak również spzoz oszczędzał na składkach odprowadzanych do ZUS).  
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wotnego finansowanego ze składek. W roku 1995 przedstawiono rządowy projekt 
ustawy w tej sprawie. Zakładał on wyodrębnienie systemu finansowania opieki zdro-
wotnej z budżetu i powierzenie tych funkcji kasom chorych, które miały być jedynym 
płatnikiem. W projekcie przedstawionym sejmowi zasada jednego płatnika była nieco 
osłabiana przez dopuszczenie do systemu kas branżowych. System miał mieć charakter 
powszechny (powszechny obowiązek ubezpieczenia), działać w oparciu o regionaliza-
cję pobierania i wydatkowania środków i zasadę solidarności społecznej.  

Równocześnie z projektem rządowym złożony został w sejmie projekt prezydencki, 
przygotowany przez zespoły pracujące dla „Solidarności”. Między tymi dokumentami 
istniały pewne różnice, których specjalnej Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej113 nie 
udało się wyeliminować. Projekt prezydencki, choć odwoływał się do samofinansowa-
nia kas chorych, decentralizacji, gospodarności, prawa wyboru lekarza i kasy chorych, 
to w odniesieniu do organizacji opieki zdrowotnej, w tym przede wszystkim podziału 
opieki na ambulatoryjną i szpitalną, przedstawiał inne rozwiązania. W odniesieniu do 
opieki ambulatoryjnej lekarze mieli być reprezentowani przez Zrzeszenie Lekarzy Kas 
Chorych, które byłoby odpowiedzialne za organizowanie opieki na szczeblu lokalnym. 
Jednak za opracowywanie planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej na obszarze działa-
nia kasy odpowiedzialna miała być sama kasa. Nie wskazywano przy tym, za pomocą 
jakich środków. Zrzeszenie miałoby realizować swoją funkcję organizatora opieki. 
Choć dopuszczano pewne mechanizmy rynkowej kontroli (np. wypadanie z rynku 
lekarzy, którzy nie zostali zaakceptowani przez pacjentów), to przeważał administra-
cyjno-biurokratyczny sposób regulacji [Włodarczyk, 1998, s. 304].  

Po burzliwych dyskusjach sejmowych ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym została uchwalona przez sejm 6 lutego 1997 r.114, a rozwiązania w niej defi-
niowane wchodziły w życie od 1 stycznia 1999 r. Ustawa wprowadziła system ubez-
pieczeniowy oparty na 16 regionalnych kasach chorych oraz jednej kasie branżowej. 
Jej bardziej szczegółowe rozwiązania przedstawiane będą w rozdziale 5.  

Warto zaznaczyć, że choć opcja z ubezpieczeniowym systemem z kasami chorych 
dominowała w dyskusjach i znalazła się w projekcie ustawy o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym (ustawa o puz), to do pierwszego czytania w sejmie w dniu 
10 czerwca 1998 r. (czyli ponad rok od uchwalenia ustawy o puz) wpłynął poselski 
projekt o samorządowej opiece zdrowotnej115, który w dniu 16 czerwca 1998 r. został 
skierowany w celu zaopiniowania przez organizacje samorządowe, i sprawa nie została 
zamknięta.  

Cele reformy przez jej współtwórców i orędowników interpretowane były w kate-
goriach wprowadzania do systemu ochrony zdrowia elementów mechanizmu rynko-
wego pod postacią kontrolowanego rynku. Minister Jacek Żochowski projekt ustawy 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przedstawiał wprost jako „wprowadzenie 
urynkowienia i prywatyzacji służby zdrowia” [Żochowski, 1996]. Logiczną konse-
kwencją takiego stanowiska było uznanie równych szans dla sektora publicznego 
                                                        

113 Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz projektu ustawy o świadczeniach zdrowotnych gwarantowanych przez państwo ze środków 
publicznych powołana została w dniu 30 listopada 1995 r. (sejm dokonał wyboru składu komisji w dniu  
1 grudnia 1995 r.). Skład komisji na koniec II kadencji (20/10/1997) liczył 29 członków. 

114 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997, nr 28, poz. 
153). 

115 Poselski projekt ustawy o samorządowej opiece zdrowotnej, druk 414 wpłynął 7 maja 1998 r. 
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i prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Przejawiało się to m.in. w zapewnieniach, 
że w kontraktowaniu usług zdrowotnych przez nowo utworzone w pierwszym roku 
reformy kontrakty zostaną podpisane ze wszystkimi lekarzami prywatnymi, a dopiero 
potem na podstawie konkursu ofert. Lekarze prywatni (jeżeli podpisali kontrakty 
z kasą chorych) mieli posiadać taki sam status jak lekarze pracujący w zakładach pu-
blicznych (recepty, skierowania, etc.) [Żochowski, 1996]. Równie uspokajający był ton 
wypowiedzi J. Żochowskiego przy próbie określenia wzajemnych zależności między 
samorządami i kasami ubezpieczenia społecznego. Negowanie przez J. Żochowskiego 
możliwości zapaści samorządów w konfrontacji z zapisami projektu ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym mogło prowadzić do wniosku, że ogląd sytu-
acji i ocena szefa resortu były nazbyt, a nawet niebezpiecznie optymistyczne. Zwłasz-
cza że nie brakowało głosów wskazujących, iż przyjmowany w reformie model ubez-
pieczeniowy był wyraźnie sprzeczny z ideą samorządowej opieki zdrowotnej. Rady kas 
miały być co prawda wybierane przez samorząd, ale nie posiadały żadnych kompeten-
cji stanowiących [Puzyna, 1998]. Miejscami optymizm ministra J. Żochowskiego ocie-
rał się niebezpiecznie o brak realizmu. Przy rozważaniu hipotetycznej sytuacji braku 
kontraktów (i pieniędzy) dla zakładów, dla których samorząd jest organem założyciel-
skim, stanowisko szefa resortu zdrowia sprowadzało się do stwierdzenia, iż „będzie 
wypracowywana taka sytuacja, że te pieniądze się znajdą” [Żochowski, 1996].  

Do wiosny 1998 r. w proces reformy ochrony zdrowia zostało zaangażowanych prze-
szło 1800 gmin, które wdrażały model opieki zdrowotnej nawiązujący do modelu samo-
rządowego. Wdrożenie systemu ubezpieczeniowego oznaczało de facto odebranie gmi-
nom tych kompetencji i dochodów, które poświęcały na zadania w zakresie ochrony 
zdrowia [Puzyna, 1998].  

Cele reformy bardzo często definiowano w kategoriach urynkowienia zasad i metod 
działania podmiotów, a zdarzały się również po stronie posłów nawet takie interpreta-
cje, iż zakłady publiczne opieki zdrowotnej zostały pomieszczone w obszarze, „w któ-
rym reguły finansowe, konkurencji i organizacji instytucji i osób odpowiadają zasadom 
wolnej gry rynkowej” [Cycoń, 1998]. Zgadzano się na wprowadzenie elementów ryn-
ku do sektora ochrony zdrowia, ale spod zakresu działania tego regulowanego rynku 
chciano wyłączyć istotne jego składowe, np. szpitale kliniczne, o których mówiono, że 
nie mogą funkcjonować tak jak zoz. Termin usamodzielnienia się szpitali klinicznych 
został wyznaczony na 31 października 1998 r. [Kornatowski, 1998]. 

W budżecie na 1998 rok zapreliminowano rezerwę budżetową (150 mln) na popra-
wę warunków pracy i leczenia lekarzy, pielęgniarek w ramach tzw. programu kontrak-
tów medycznych, 300 mln zł na zreformowanie ponad 600 szpitali116 oraz 256 mln na 
reformy systemowe (w tym reformę ubezpieczeń zdrowotnych) [Grzonkowski, 1998]. 
Grzonkowski [Grzonkowski, 1998] zwracał uwagę na konieczność systemowych roz-
wiązań problemu rosnącego zadłużenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej 
(zwłaszcza narastania karnych odsetek).  

 
 
 
 

                                                        
116 Do stycznia 1998 r. tylko około 100 szpitali rozpoczęło procesy restrukturyzacji [Grzonkowski, 

1998]. 
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Rozwój  sektora prywatnego  

W rezultacie wprowadzonych i planowanych działań w latach 1993–1998 stworzo-
no brzegowe warunki do inicjowania działalności przedsiębiorczej w zakresie świad-
czenia usług zdrowotnych. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że dotyczyło to prawie 
wyłącznie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, badań laboratoryjnych oraz 
hurtowego i detalicznego obrotu materiałami leczniczymi.  

Na pozytywne wyniki tych zmian nie trzeba było długo czekać. W latach 1993– 
–1998 na terenie całego kraju nastąpił prawie pięciokrotny wzrost liczby podmiotów 
niepublicznych, prowadzących działalność w zakresie usług medycznych. Liczby reje-
strowanych nowych podmiotów działalności medycznej w kraju wynosiły: 1994 r. – 
5464; 1995 r. – 8544; 1996 r. – 23 913; 1997 r. – 16 592 i 1998 r. – 13 850117. Dyna-
mika powstawania zakładów niepublicznych była zróżnicowana w poszczególnych 
województwach (por. tab. 4.1).  

Tab. 4.1. Zarejestrowane podmioty niepubliczne, udzielające świadczeń medycznych w latach 1993–
–1998 w wybranych województwach 

Lp. Województwo 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
1 bielskie 333 457 665 1288 1714 1951 
2 chełmskie 222 240 245 284 363 457 
3 katowickie 2499 3314 4197 6340 7732 8300 
4 konińskie 66 77 277 549 681 851 
5 koszalińskie 205 297 431 762 1194 3021 
6 krakowskie 498 715 1056 2475 3555 4288 
7 lubelskie 597 843 1120 1774 2106 2425 
8 łomżyńskie 52 62 116 206 533 694 
9 pilskie 481 534 598 770 917 1228 
10 piotrkowskie 318 400 529 709 1007 1119 
11 płockie 592 627 687 639 829 1005 
12 poznańskie 361 398 521 2436 3502 4261 
13 przemyskie 377 413 450 474 534 701 
14 radomskie 436 497 641 934 1128 1225 
15 rzeszowskie 329 398 599 782 1097 1252 
16 skierniewickie 134 166 285 494 638 807 
17 słupskie 217 270 369 520 730 917 
18 suwalskie 197 216 299 598 1073 1210 
19 szczecińskie 946 1206 1527 1941 2460 2859 
20 toruńskie 130 158 238 564 893 1950 
Razem 8990 11 288 14 850 24 539 32 686 40 521 
Polska ogółem 19 614 25 078 33 622 57 535 74 127 87 977 

Ź r ó d ło : NIK (1999) Informacja o wynikach kontroli realizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie umów 
zawieranych z podmiotami niepublicznymi, Nr ewid. 214/1999/P/1998/128/DZK, Warszawa, październik; pozy-
skano 17 listopada 2004 r. z: http://www.nik.gov.pl/wyniki_kontroli/dokumenty/1999214.doc 

 
 
 

                                                        
117 Na podstawie danych GUS – Departament Udostępniania Danych (UD-I-U-310-103(467) /1999 r.). 
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Wzrost liczby lekarzy rodzinnych  

Między 1994 i 1999 rokiem rosła liczba lekarzy rodzinnych, co było m.in. wyni-
kiem rosnącej liczby lekarzy, którzy zdali egzamin z dziedziny medycyny rodzinnej 
(w 1994 r. 118 lekarzy, podczas gdy w 1999 już 1206) [Ciechomska, 2001c]. Według 
Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, liczba zatrudnionych lekarzy 
rodzinnych na koniec 1999 r. wynosiła 1615 (tab. 4.2).  

Tab. 4.2. Zatrudnienie lekarzy rodzinnych w 1999 r. 

Województwo  Ogółem Miasto Wieś 
 PZOZ NZOZ PZOZ NZOZ PZOZ NZOZ 
dolnośląskie 73 91 57 75 16 16 
kujawsko-pomorskie 42 6 22 6 20 0 
lubelskie 166 84 153 56 13 28 
lubuskie 9 69 7 65 2 4 
łódzkie 133 45 97 29 36 16 
małopolskie 149 83 113 43 36 40 
mazowieckie 210 157 165 77 45 80 
opolskie 9 14 9 12 0 2 
pomorskie 94 13 61 4 33 9 
podkarpackie 126 16 52 6 74 10 
podlaskie 142 7 116 7 26 0 
śląskie 90 56 72 40 18 16 
świętokrzyskie 46 13 29 10 17 3 
warmińsko-mazurskie 87 33 77 28 10 5 
wielkopolskie 111 136 97 79 14 57 
zachodniopomorskie 128 64 115 58 13 6 
Łącznie 1615 887 1242 595 373 292 

Ź r ó d ła : [Ciechomska, 2001c], wg danych Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. 
PZOZ – publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
NZOZ – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 

 
Wzrost liczby aptek 

W okresie między 1990 a 1995 rokiem udział prywatnych aptek wzrósł z 43,8 do 
91,7%, a do 1999 r. zwiększył się do 92,5% (tab. 4.3). Po prywatyzacji apteki stały się 
rentowne i poprawiło się ich zaopatrzenie [Kuźmierkiewicz, 1993], choć zakres kon-
troli administracyjnej marż i cen w aptekach był znaczny118.  
                                                        

118 Polityka cen produktów leczniczych może być traktowana jako osobny, bardzo interesujący pro-
blem. Na potrzeby tego opracowania w tym punkcie zakres regulacji zilustrować można przez odwołanie 
się do trzech tylko rozporządzeń regulujących interesującą nas kwestię, a pochodzących z czwartego kwar-
tału 1998 r.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie 
kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeu-
tycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny (Dz.U. 1998, nr 148, poz. 977); Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych 
i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U. 1998, nr 156, poz. 1029); Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia limitów 
cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym 
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U. 1988, nr 161, poz. 1111). 
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Tab. 4.3. Liczba aptek w Polsce w latach 1990–1999 

Wyszczególnienie 1990 1995 1999 
Liczba aptek 3957 6536 7875 
W tym prywatnych 1737 5994 7292 
Udział procentowy aptek prywatnych w rynku 43,8% 91,7% 92,5% 
Liczba ludności na 1 aptekę (w tys.) 7,6 5,7 4,7 

Ź r ó d ło : GUS. 
 
Dynamicznie postępował w latach 1993–1998 rozwój sektora prywatnego w dzia-

łach i grupach bezpośrednio związanych z systemem ochrony zdrowia. Dotyczyło to 
w pierwszym rzędzie hurtowego obrotu lekami i materiałami farmaceutycznymi, 
w nieco mniejszym prywatyzacji zakładów produkujących wyroby farmaceutyczne, 
urządzenia i sprzęt medyczny, etc.  

Prywatyzacja w obrocie hurtowym następowała głównie na drodze tworzenia no-
wych prywatnych hurtowni, a w przypadku produkcji leków poprzez prywatyzację 
przedsiębiorstw państwowych. Ta ostatnia dokonywała się w oparciu o Program dzia-
łań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego, przyjęty w listopadzie 
1994 r. [Rada Ministrów, 1994]. Przekształcanymi podmiotami były Polfy (14 zakła-
dów) oraz ich zaplecze hurtowe, tj. Cefarm (20 zakładów) i Herbapol, produkujące 
paraleki i ziołoleki (jako uzupełniające środki farmaceutyczne).  

Dzięki pozyskaniu inwestorów Polfy poprawiły swoje wyniki finansowe. Więk-
szość z nich nabyli inwestorzy zagraniczni: jako pierwsza sprywatyzowana została 
w 1994 r. Jelfa, a rok później Polfa Kutno. W roku 1997 Polfę Rzeszów kupiła amery-
kańska ICN, Polfę Kraków – chorwacka Pliva i Bank Handlowy w Warszawie, 
a w 1998 r. Polfę Poznań nabył Glaxo Wellcome [Garlińska, 2002]. Łódzkie Zakłady 
Farmaceutyczne Polfa przekształciły się w spółkę pracowniczą, natomiast Polfa Bole-
sławiec znalazła się w rękach niemieckiej firmy Gerrsheimer. Łowickie Zakłady Far-
maceutyczne Polfa Łyszkowice przekształciły się w Byk Mazovia Sp. z o.o., również 
z kapitałem niemieckim. Pojawiły się także zagraniczne inwestycje bezpośrednie, np. 
słoweńskie Lek SA w Pruszkowie i Krka w Warszawie [Garlińska, 2002]. 

Proces prywatyzacji zakładów produkujących leki był w opinii kontrolerów NIK 
obciążony kilkoma istotnymi błędami [Sulik, 2002], co skutkowało m.in. wolnym tem-
pem przekształceń (do końca 2001 r. sprywatyzowano 64% jednostek organizacyjnych 
Polfy, 40% jednostek organizacyjnych Cefarmu oraz 90% jednostek organizacyjnych 
Herbapolu) [Sulik, 2002]. 

Brak jest precyzyjnych informacji o liczbie prywatnych hurtowni leków w Polsce, 
w tym przedsiębiorstw utworzonych od podstaw w latach 1990–1998. Dane resortu 
zdrowia mówiły o 543 hurtowniach, w większości drobnych, o lokalnym lub regional-
nym zasięgu, i postępującym procesie konsolidacji rynku hurtowego w roku 2002 [Mi-
nisterstwo Zdrowia, 2004c, s. 14]. Nie tylko próby określenia struktury tego rynku 
prowadziły do dosyć rozbieżnych wniosków, ale brak było zgody co do liczby hurtow-
ni działających w Polsce119.  
                                                        

119 Jedni twierdzili, że aktywnych dystrybutorów leków było w roku 2002 około 350, inni, jak np. Azyx 
Polska, że znaczących hurtowni farmaceutycznych było około 250. Według niektórych szacunków, pierw-
szych pięć największych hurtowni farmaceutycznych posiadało około 56% rynku, pierwsza dwudziestka 
firm ponad 84%, a pierwsza pięćdziesiątka ponad 90% rynku, za: [Garlińska, 2002]. Inne źródła wskazywa-
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Podsumowując przedstawione powyżej kierunki reformowania systemu ochrony 
zdrowia między 1990 i 1998 rokiem w aspekcie organizowania i zarządzania, można 
stwierdzić, że: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

                                                      

w całym analizowanym okresie odpowiedzialność za ochronę zdrowia spoczy-
wała na administracji rządowej i (tylko w części i w ograniczonym zakresie oraz 
czasie) samorządowej; 
stworzone zostały brzegowe warunki do wchodzenia na rynek usług zdrowot-
nych nowych podmiotów, co przyczyniało się do zwiększania konkurencji mię-
dzy świadczeniodawcami; 
sektor prywatny zaczął zdobywać coraz większy udział w rynku tak wśród 
świadczeniodawców (głównie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, sto-
matologii i specjalistyki), jak w obrocie hurtowym i detalicznym lekami, mate-
riałami i urządzeniami medycznymi oraz w produkcji leków;  
stworzono podstawy do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród 
lekarzy praktykujących prywatnie i grup lekarzy; 
przeprowadzone zostały pilotażowe projekty z samorządową opieką zdrowotną, 
które przyniosły w większości pozytywne rezultaty; samorządy przystępujące do 
programu decentralizacji zarządzania systemem ochrony zdrowia przejmowały 
nieodpłatnie mienie zakładów, które było niezbędne do realizacji przejmowa-
nych zadań i kompetencji w zakresie organizacji ochrony zdrowia; takie rozwią-
zania tworzyły bardziej sprzyjające warunki do egzekwowania funkcji właści-
cielskich; 
wprowadzona do systemu (w ograniczonym jeszcze zakresie) instytucja samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, choć okazała się bardziej 
efektywna od zakładów budżetowych i jednostek budżetowych, to jednak nie 
spełniła wszystkich oczekiwań, a zakres samodzielności wykazywał istotne 
ograniczenia; 
nie istniała szeroka i wiarygodna baza informacji na temat popytu, podaży usług 
zdrowotnych, struktury tych usług, ich kosztów i poziomu finansowania, a działa-
nia podejmowane w celu stworzenia takiej bazy były niekonsekwentne; sytuacja 
taka w sposób istotny ograniczała (a w niektórych przypadkach wręcz uniemoż-
liwiała) efektywne planowanie w sektorze ochrony zdrowia; 
wyniki budowania systemu informatycznego RUM były niedostateczne; 
poziom ryzyka płynącego z faktu podejmowania prywatnej praktyki lekarskiej 
(stomatologicznej) czy pielęgniarskiej był wysoki i w części wynikał z wysokiej 
dynamiki otoczenia politycznego, a w części z braku dostępu do informacji; 
w dyskusjach nad modelem docelowym systemu ochrony zdrowia w Polsce zwy-
ciężył model ubezpieczeniowy oparty na kasach chorych; w oficjalnych deklara-
cjach jako cel reformy wskazywano chęć wprowadzania do systemu ochrony 
zdrowia elementów mechanizmu rynkowego pod postacią kontrolowanego rynku; 
przebudowa systemu motywacji miała się dokonać zarówno przez oddzielenie 
funkcji wytwórcy świadczeń od funkcji kupującego usługi dla ludności, jak 
i przez stworzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
(szpitali).  

 
ły, że 75% całego rynku dystrybucji leków kontrolowane jest przez 4 największe przedsiębiorstwa [Mini-
sterstwo Zdrowia, 2004c, s. 14]. 
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4.2.2. Udzielanie świadczeń 

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do takich zjawisk, 
jak: zasady dostępności świadczeń (świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej, specjalistyki, lecznictwa zamkniętego, sanatoriów) oraz droga pacjenta po 
systemie, w okresie 1990–1998 nie nastąpiły większe zmiany. Co prawda, zapisy 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawierały szereg rozwiązań zmie-
niających w sposób istotny dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale vacatio legis prze-
suwało termin wprowadzenia ich w życie na styczeń 1999 r., co powoduje, że będą 
omawiane w rozdziale 5.  

Ocena dostępności świadczeń  

Brak jest badań, które odnosiłyby się do diagnozy dostępności świadczeń zdrowot-
nych w latach 1990–1998 i spełniały warunki reprezentatywności. Skazani zatem jeste-
śmy na oceny cząstkowe, dokonywane przy okazji badań innych aspektów zmian reali-
zowanych w systemie ochrony zdrowia.  

W latach 1990–1998 w ramach podejmowanych projektów pilotażowych i samo-
rządowej ochrony zdrowia wprowadzano zmiany skierowane głównie na ograniczenie 
dostępu do lekarzy specjalistów. Zjawisko to dotyczyło tylko publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. Nie spowodowało to jednak istotnych zmian w polityce kierowania 
do lekarzy specjalistów oraz do szpitali. Pilotaż (śladowy) z tzw. budget-holding GP 
(lekarzami domowymi wyposażonymi w budżety na opłacanie badań diagnostycznych 
i specjalistycznych) nie zakończył się powodzeniem.  

Powstające w coraz większej liczbie niepubliczne zakłady mogły przejmować pa-
cjentów z sektora publicznego, oferując im coraz szerszy zakres świadczeń, do których 
dostęp limitowany był tylko możliwościami finansowymi pacjentów. Powstanie moc-
nego sektora świadczeniodawców prywatnych rozwiązało problem kolejek, ale tylko 
tym pacjentom, którzy mogli pokrywać wszystkie koszty świadczeń z własnej kieszeni.  

Zjawiskiem, które zaznaczyło się dość wyraźnie w okresie 1994–1998, był wzrost 
udziału własnego pacjenta w finansowaniu świadczeń zdrowotnych120. Wzrost ten 
dokonywał się dwiema drogami: poprzez zakup świadczeń zdrowotnych w niepublicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej (usługi pełnopłatne w całości z kieszeni pacjenta) 
oraz w wyniku zwiększania zakresu finansowej partycypacji pacjentów przy korzysta-
niu z publicznej służby zdrowia [Szymański, 1998]. W odniesieniu do zakładów pu-
blicznych rosnący deficyt w finansowaniu sektora ochrony zdrowia z budżetu skutko-
wał wprowadzaniem przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej paraopłat za korzystanie 
z usług de iure bezpłatnych poprzez wykorzystywanie instytucji fundacji, cegiełek, etc. 
Trudno zatem formułować jednoznaczne oceny poziomu dostępu do świadczeń.  

 
 
 
 

                                                        
120 Według OECD, udział gospodarstw domowych w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce wzrósł 

z 8,3% w 1990 do 24,4% w 1998 r. W roku 2001 osiągnął poziom 28,1% [OEDC, 2003a]. 
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Dostępność  świadczeń  oferowanych przez świadczeniodawców  
niepublicznych a finansowanych ze środków publicznych  

Pojawienie się na rynku usług zdrowotnych rosnącej liczby świadczeniodawców 
prywatnych, którzy w drodze kontraktów i korzystania ze środków publicznych mogli 
oferować świadczenia zdrowotne, implikowało konieczność rozciągnięcia kontroli 
również na tę kategorię świadczeniodawców. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrolę, której celem było sprawdzenie przygotowania dysponentów środków pu-
blicznych do zapewnienia pacjentom świadczeń zdrowotnych zakupywanych od 
świadczeniodawców niepublicznych121 w latach 1993–1998 [NIK, 1999]. Z ustaleń 
kontroli wynikało, że organy władzy publicznej nie zagwarantowały ubezpieczonym 
obywatelom równomiernego dostępu do usług zdrowotnych w skali kraju, ponieważ 
nie podjęto stosownych kroków i nie wykorzystano możliwości przewidzianych przez 
prawo w latach 1993–1998 [NIK, 1999]. To z kolei warunkowane było oporem dyspo-
nentów środków publicznych przed zawieraniem umów na świadczenie usług zdro-
wotnych z niepublicznymi świadczeniodawcami.  

W latach 1993–1996 na terenie 20 województw objętych kontrolą zawieranie umów 
o świadczenia zdrowotne z podmiotami niepublicznymi miało charakter marginalny 
(w 1996 r. – 271 umów w 8 województwach). Dopiero w latach 1997–1998 odnotowa-
no wzrost liczby takich umów – z 1,2 do 3,9 tys. 

Podmioty niepubliczne w większym (aniżeli zakłady publiczne) zakresie były ela-
styczne, jeżeli chodzi o godziny pracy. W związku z tym zwiększył się dostęp do pod-
stawowych usług medycznych w godzinach popołudniowych. Poprawie nie uległ jed-
nak dostęp do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach noc-
nych oraz w dni ustawowo wolne od pracy i święta. Tym samym nie zostały zrealizo-
wane podstawowe cele przekształceń lecznictwa podstawowego określone w rządo-
wym programie Przekształcenia podstawowej opieki zdrowotnej z 1994 r. Wskazywały 
one m.in. na potrzebę zapewnienia ogółowi pacjentów kompleksowej, fachowej opieki 
w ciągu całej doby i odciążenia pogotowia ratunkowego od wyjazdów do zachorowań. 

Negatywny wpływ na decyzje wprowadzające nowe rozwiązania w podstawowej 
opiece zdrowotnej miało nierozpoznanie przez organy odpowiedzialne za organizację 
ochrony zdrowia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne określane według jedno-
litych kryteriów i zasad (mierników). Niekorzystny wpływ na system zawierania umów 
miało również to, że przed podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia na świadczenie 
najczęściej nie przeprowadzano niezbędnych analiz kosztów oraz zapotrzebowania na 
dane świadczenia122 (w 40% podmiotów uprawnionych do zamawiania usług). Nega-
tywny wpływ miały również wadliwie prowadzone postępowania konkursowe – 

                                                        
121 Kontrola przeprowadzona została w 85 jednostkach, z tego w: Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo-

łecznej, 20 urzędach wojewódzkich, 7 urzędach miejskich i gminnych, 9 publicznych zespołach opieki 
zdrowotnej, działających z upoważnienia wojewodów w zakresie zawierania umów o świadczenia zdro-
wotne, 48 podmiotach niepublicznych, wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umów zawar-
tych z dysponentami środków publicznych. 

122 Tak jak to było określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 
1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia (Dz.U. 1993, nr 76, poz. 363). 
Rozporządzenie zostało zmienione Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661).
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w połowie zbadanych przez NIK przypadków w postępowaniach tych nie były prze-
strzegane wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia123. 

Prawa pacjenta 

W latach 1993–1998 wprowadzono bardzo istotne regulacje prawne określające po-
zycję pacjenta w systemie ochrony zdrowia i definiujące jego prawa obejmujące tak 
gwarancje konstytucyjne124, jak i ustawowe125. Zapis art. 68 Konstytucji RP ust. 1 
stanowi, że „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, a ust. 2 określał, że „Każdy 
obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w 
ustawie”.  Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dokonana w 1997 r.126 wprowa-
dzała nowy rozdział 1a poświęcony prawom pacjenta. Art. 19 ustawy stanowił, że pa-
cjent ma prawo do: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                       

„świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, 
a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – 
do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalają-
cej kolejność dostępu do tych świadczeń” (art. 19 ust. 1); 
informacji o swoim stanie zdrowia; 
wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich 
odmowy po uzyskaniu odpowiednich informacji;  
intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowot-
nych; 
umierania w spokoju i godności. 

W zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodo-
bowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjenci mają prawo do: 

dodatkowej opieki pielęgniarskiej sprawowanej przez osobę bliską lub inną oso-
bę wskazaną przez siebie; 
kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z ze-
wnątrz; 
opieki duszpasterskiej. 

Koszty zapewnienia dwóch pierwszych praw nie mogły obciążać zakładu opieki 
zdrowotnej.  

 
123 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych 

warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu usta-
lania i rozliczania należności za te świadczenia (Dz.U. 1993, nr 76, poz. 363). 

124 Zapisy wynikające z ustawy zasadniczej: Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, 
poz. 483). 

125 Są to ustawy: z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 
z późn. zmianami); z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994, nr 111, poz. 
535 z późn. zmianami); z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów (Dz.U. 1995, nr 138, poz. 682); z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 
1996, nr 91, poz. 410 z późn. zmianami); z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 1996, nr 28 
z późn. zmianami). 

126 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). 
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Ustawa przewidywała, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd mógł 
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.  

Trzeba również zaznaczyć, że art. 20 ust. 1 ustawy regulował, iż szpital miał za-
pewniać: 

• 
• 
• 

                                                       

świadczenia zdrowotne; 
środki farmaceutyczne i materiały medyczne127; 
pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. 

W ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (por. przyp. 125) zapisano (art. 10 ust. 
1 i 2, art. 12, 13, 14, 18, art. 21 ust. 1 i 2 i in.) prawa pacjentów z zaburzeniami psy-
chicznymi, chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo. Prawa te obejmowały 
dostęp do bezpłatnego leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, bezpłat-
nych leków i artykułów sanitarnych, zapewnienie metod postępowania leczniczego 
właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz 
inne dobro osobiste pacjentów, porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi 
osobami czy wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego 
i cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (art. 
28) czy wypisania ze szpitala psychiatrycznego (art. 35 ust. 1). Prawa pacjenta określo-
ne w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów mówiły m.in. 
o wyrażaniu sprzeciwu i cofaniu w każdym czasie zgody na pobranie po jego śmierci 
komórek, tkanek i narządów (art. 4 i art. 5 ust. 1–4) oraz o ochronie danych osobowych 
dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą (art. 12 ust. 1).  

W ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej podkreślono, że pacjent ma prawo 
m.in. do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadają-
cą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej 
metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną staran-
nością, uzyskiwania informacji o swoim zdrowiu (ale tylko w zakresie związanym ze 
sprawowaną przez pielęgniarkę opieką pielęgnacyjną). 

Z ustaw regulujących prawa pacjenta (wykazanych w przyp. 125) najszerszą listę 
praw pacjenta zawierała ustawa o zawodzie lekarza. Określono w niej m.in., że pacjent 
ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskaza-
niami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapo-
biegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
z należytą starannością. Art. 30 stanowił, że pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza 
pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spo-
wodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Pacjentowi przy-
sługuje prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, propo-
nowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 
rokowaniu (art. 31 ust. 1). Pacjent ma prawo do niewyrażenia zgody na przeprowadze-

 
127 Przywołanie powyższego zapisu jest o tyle istotne, że w praktyce nierzadko rodzina hospitalizowa-

nego pacjenta otrzymywała recepty wystawiane przez lekarzy szpitalnych na zakup lekarstw i środków 
farmaceutycznych do zrealizowania poza szpitalem z prośbą o ich dostarczenie pacjentowi na oddział 
szpitalny. Zjawisko to było spowodowane ograniczeniami budżetowymi szpitali i „wypychaniem” kosztów 
leków ze szpitala poprzez obciążanie nimi rodzin pacjentów. Nie ma potrzeby podkreślać, że praktyki takie 
były sprzeczne z literą prawa. 
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nie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego, wyraże-
nia zgody lub odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowanie 
wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, po-
szanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej (art. 36 ust. 1).  

Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu, ma prawo do wyra-
żenia zgody lub odmowy na udział w tym eksperymencie po uprzednim poinformowa-
niu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, 
spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwo-
ściach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego sta-
dium.  

Konkludując wątek zmian w udzielaniu świadczeń w latach 1990–1998, można 
stwierdzić, że: 

w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych nie nastąpiły w latach 1990-1998 
istotne zmiany, a pojawienie się prywatnych praktyk poprawiło jakość opieki 
i skróciło kolejki do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej; 

• 

• 

• 

zwiększał się stopniowo udział finansowy pacjentów w korzystaniu ze świad-
czeń zdrowotnych; 
prawa pacjentów zostały skodyfikowane i przyjęte jako standard.  

4.2.3. Finansowanie usług 

Podobnie jak w zakresie udzielania świadczeń, w latach 1990–1998 nie wprowa-
dzono istotnych zmian w sposobie finansowania usług zdrowotnych. Stało się tak, 
mimo że koncepcja reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce podejmowana 
była już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku [Włodarczyk, 1998, s. 148–160]. 
Pod koniec tej debaty powstały opracowania eksperckie, które wykorzystane zostały 
w czasie obrad Okrągłego Stołu w tej jego części, która zajmowała się ochroną zdro-
wia. W dokumencie końcowym znalazły się sformułowania o konieczności „radykalnej 
reformy systemu” [Włodarczyk, 1998, s. 151] i wprowadzeniu ubezpieczeniowej me-
tody finansowania systemu oraz o składce ubezpieczeniowej płaconej przez najbardziej 
zamożnych i wszystkie podmioty gospodarcze, zróżnicowanej terytorialnie i podmio-
towo. Wprowadzenie w życie takich propozycji w sposób oczywisty prowadziłoby do 
zmian w finansowaniu usług zdrowotnych. W dokumencie końcowym znalazły się 
ponadto sformułowania o konieczności zmiany struktur organizacyjnych, które miały 
stać się elastyczne i związane z kompetencjami samorządów terytorialnych. Specjalną 
pozycję w systemie ochrony zdrowia miała spełniać podstawowa opieka zdrowotna 
(poz) [Włodarczyk, 1998, s. 152]. Dokument nie precyzował jednak istotnych kwestii, 
takich jak koszyk świadczeń podstawowych i zasady dostępu do świadczeń, bo w tym 
ostatnim przypadku obok postulatu wprowadzenia ubezpieczeniowego modelu finan-
sowania pomieszczono sformułowania o zaopatrzeniowym tytule do świadczeń.  

Lata 1989–1991 

W okresie tym uwidocznił się konflikt między z jednej strony wizją państwa opie-
kuńczego (jak w tekście Konstytucji z grudnia 1989 r.), a z drugiej budującego pod-
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stawy gospodarki rynkowej. Rok 1990 i dalsze pokazały, że tzw. plan Balcerowicza 
i priorytety gospodarcze zyskały przewagę, tak iż cele przebudowy gospodarki uzyska-
ły przewagę nad celami społecznymi. Jednocześnie (częściowo w dążeniu do odcięcia się 
od przeszłości) głoszone były i praktykowane zasady: uznania rynku jako narzędzia alo-
kacji, akceptacji wzorców cywilizacyjnych pochodzących z rozwiniętych krajów kapita-
listycznych, rozwiązywania problemów społecznych wynikających z działania gospodar-
ki rynkowej w ramach tej gospodarki, uznania prywatnej własności za bardziej efektyw-
ną formę gospodarowania i dążenia do prywatyzacji [Kroszel, 1997].  

Różne podejścia do reformy systemu ochrony zdrowia w pierwszych miesiącach 
i latach po zainicjowaniu reform politycznych i ekonomicznych (lata 1990–1991) 
przedstawia z dużą dbałością o szczegóły Włodarczyk, konstatując, że reforma ochrony 
zdrowia była postrzegana jako proces nie tylko w odniesieniu do dochodzenia do celu, 
ale również w określaniu samego modelu reformy [Włodarczyk, 1998, s. 174]. Takie 
podejście (które można by odnieść do podejścia inkrementalnego) cechowała co praw-
da elastyczność (brak zdefiniowanego modelu nie wstrzymywał prac nad wprowadza-
niem cząstkowych zmian), ale z drugiej strony pojawiała się obawa, że zaprojektowane 
i wdrażane rozwiązania cząstkowe mogły nie układać się w wewnętrznie spójny sys-
tem rozwiązań. W istocie obawa ta w znacznej części się zmaterializowała. 

Spośród koncepcji wypracowanych z myślą o stworzeniu podwalin nowego syste-
mu (lata 1990 i 1991) można wymienić za Włodarczykiem: projekt społeczny i autor-
ski, dokument Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, dokument rządo-
wy, dokument sejmowy, propozycję Kongresu Liberalno-Demokratycznego, dokument 
interwencyjny Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz program Banku Świa-
towego [Włodarczyk, 1998, s. 170–206].  

W większości tych propozycji wskazywano na system ubezpieczeniowy jako na 
konstytuujący nowy model (z równoczesnym podkreślaniem konieczności różnicowa-
nia źródeł finansowania), akcentowano konieczność zapewnienia pacjentom swobody 
wyboru lekarza, dopuszczano zazwyczaj możliwość częściowej partycypacji pacjentów 
w finansowaniu świadczeń oraz dodatkowego ubezpieczenia się w prywatnych ubez-
pieczalniach. Wzmiankowane powyżej propozycje z reguły abstrahowały od wskazań 
co do organizacji świadczenia usług zdrowotnych, w tym zróżnicowania organizacyj-
nego i własnościowego. Dawała się zauważyć dosyć jednostronna orientacja na kwe-
stie finansowania opieki zdrowotnej kosztem innych sfer funkcjonowania sektora 
ochrony zdrowia.  

Rozwiązania reformy administracji publicznej128 przesądziły o tym, że samorządy 
terytorialne otrzymały znaczny stopień niezależności w stosunku do administracji rzą-
dowej. Reforma zachowała trójszczeblowy układ władzy (rząd i ministerstwa, woje-
wództwa, gminy) również w odniesieniu do spraw zdrowia. Głównym mechanizmem 
przekazywania środków na ochronę zdrowia była ustawa budżetowa, na podstawie 
której część środków pozostawiana była do dyspozycji władz centralnych (w tym Mi-
nisterstwa Zdrowia i Spraw Społecznych), a część trafiała do wojewodów. Ci mieli 
niewielkie możliwości elastycznego wykorzystywania tychże środków ze względu na 
                                                        

128 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. 
zmianami); Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. 
1990, nr 21, poz. 123); Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w usta-
wach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. 1990, nr 34, poz. 198 z późn. zmianami). 
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ograniczone prawo przenoszenia wydatków (w ramach tego samego działu) między 
rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Środki kierowane do zakładów opieki zdrowotnej 
przyznawane były w oparciu o tzw. budżety historyczne, które z kolei uzależniały wyso-
kość środków od posiadanych zasobów (liczba łóżek, liczba zatrudnionych, etc.). Roz-
wiązania takie nie sprzyjały racjonalizacji polegającej np. na likwidowaniu niewykorzy-
stywanych zasobów (np. w formie likwidacji nadwyżki łóżek szpitalnych czy liczby 
personelu).  

Silna pozycja wojewodów wynikała nie tylko z dysponowania środkami na finan-
sowanie sektora ochrony zdrowia, ale również z przyznanych im w ustawie o zakła-
dach opieki zdrowotnej129 dużych uprawnień zarządczych i kontrolnych. W finanso-
waniu ochrony zdrowia w ramach systemu zabezpieczeniowego brały udział również 
samorządy uczestniczące w eksperymencie tzw. wielkich miast. W tym okresie dały się 
zauważyć również pewne działania zmierzające do zwiększania obciążeń pacjentów, 
co wyrażało się w przyjęciu ustawowych rozwiązań o wprowadzeniu częściowej od-
płatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych130. 

Można zatem powiedzieć, że w latach 1989–1991 ani w sferze regulacji, ani w sfe-
rze funkcjonalnej nie nastąpiły istotne zmiany w finansowaniu opieki zdrowotnej.  

Okres 1992–1993 

W ramach programu pilotażowego reformy administracji publicznej (i jego kompo-
nentu, czyli programu pilotażowego w ochronie zdrowia) gmina przejmowała wszyst-
kie zadania zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 lipca 1993 r. określają-
cym podstawowe zasady prowadzenia programu pilotażowego131.  

Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia miało się odbywać w formie dotacji 
celowych przyznawanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które 
zostały zlecone gminom. Dotacje miały być ujęte w budżecie na rok 1994. Do wyli-
czania kwot dotacji przyjęto zasady kalkulacji środków finansowych dla tego typu 
zadań finansowanych z budżetu państwa. Nie dopuszczano w sposób bezpośredni czy 
otwarty metod przetargowych ani negocjacji.  

Gminy uczestniczące w pilotażu otrzymały szersze uprawnienia do dysponowania 
środkami finansowymi. Rady gmin mogły dokonywać (w drodze uchwały) przeniesień 
wydatków między działami, łącznie do wysokości dotacji przeznaczonej na realizację 
przejętych w ramach pilotażu zadań. Gmina miała również możliwość zwiększania 
nakładów na ochronę zdrowia ze środków własnych. 

Jednym z rozwiązań przyjętych w pilotażu była likwidacja zadłużenia zakładów 
przejmowanych przez gminy. Zobowiązania powstałe do 1 lipca 1993 r. nie przecho-
dziły na gminy przejmujące zadania i oddłużenie następowało tu z mocy prawa, nato-
miast zobowiązania powstające po 30 czerwca 1993, a przed 1 stycznia 1994 r. miały 
                                                        

129 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 
z późn. zmianami). 

130 Ustawa z dnia 21 czerwca 1991 r. o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia 
i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych (Dz.U. 1999, nr 64, poz. 272). 

131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji 
z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom 
o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. 
1993, nr 65, poz. 309). 
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być uregulowane w sposób określony w porozumieniu. Program pilotażowy wykluczał 
włączenie do niego dwóch grup zakładów: imiennej listy zakładów sporządzonej przez 
ministra zdrowia i opieki społecznej oraz zakładów specjalistycznych. Pilotaż nie do-
prowadził do wyłonienia spójnej koncepcji nowej struktury systemu opieki zdrowotnej, 
do czego przyczynił się brak sprecyzowania pojęcia podstawowej opieki zdrowotnej 
i położenie nacisku na powiatowej służbie zdrowia. 

W latach 1992–1993 próbowano również uporządkować ewidencję kosztów w jed-
nostkach służby zdrowia w zależności od miejsc ich powstawania, czyli tzw. ośrodków 
kosztów. Określono również zasady funkcjonowania kont zespołu 4 (koszty wg rodza-
jów) oraz kont zespołu 5 (koszty wg typów działalności) [Zbroja, 2001]. Identyfikacja 
kosztów ośrodków zadaniowych i usługowych pozwalała na uśrednienie kosztów w 
odniesieniu do zastosowanego nośnika np. w szpitalu – liczba łóżek w oddziale, liczba 
hospitalizowanych, w gabinetach zabiegowych – liczba zabiegów, w kuchni – liczba 
wydanych posiłków itp., a tym samym ułatwiała podział środków na poszczególne 
ośrodki.  

Zastosowanie powyższych zasad rachunku kosztów, którego podmiotem był ośro-
dek kosztów, miało jednak swoje ograniczenie. Abstrahował on od indywidualnego 
kosztu leczenia pacjenta, który był niezbędny przy rozliczeniach kosztów leczenia 
z różnymi płatnikami. Zastosowanie uśrednionego kosztu procedury medycznej okaza-
ło się daleko niedokładne zwłaszcza przy rozliczaniu kosztów pacjentów, którzy wy-
magali długiego okresu hospitalizacji, a w ich leczeniu wykorzystywane były kosztow-
ne procedury medyczne [Zbroja, 2001].  

W latach 1992–1993 stworzono podstawy prawne do selektywnej decentralizacji 
zarządzania systemem ochrony zdrowia (co zawiera się w sferze regulacji). Samorządy 
przystępujące do programu przejmowały nieodpłatnie mienie zakładów, które było 
niezbędne do realizacji przejmowanych zadań i kompetencji w zakresie organizacji 
ochrony zdrowia, a w ramach pilotażu środki na sfinansowanie usług zdrowotnych 
zostały przekazane do samorządów (dotacje celowe). Zakłady uczestniczące w pilotażu 
zostały oddłużone.  

Można w przeprowadzanych zmianach dopatrzyć się działań wprowadzających nie-
które warunki brzegowe do powstawania postaw i zachowań przedsiębiorczych. Jed-
nak tak zakres (powiatowa opieka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna), jak 
i skala zmian (kilkadziesiąt dużych miast) nie tworzyły masy krytycznej dla osiągnię-
cia sukcesu, choć w przypadku kilkunastu samorządów osiągnięcia po stronie obniżki 
kosztów i zwiększenia jakości opieki zdrowotnej były godne odnotowania.  

Lata 1993–1998 

Wprowadzenie możliwości przekształcania budżetowych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej132 nie impli-
kowało wprawdzie strukturalnych zmian w finansowaniu usług zdrowotnych, ale 
wprowadzało pewne istotne zmiany w funkcjonowaniu systemu finansowania ochrony 
zdrowia.  
                                                        

132 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na 
jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej oraz sposobów kontroli ich wykorzystania (Mon. Pol. 1995, nr 29, poz. 341). 
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Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako strona umowy świadczył 
wymienione w podpisanym z dysponentem środków publicznych kontrakcie usługi 
zdrowotne (pakiet opieki) dla wskazanej populacji. Kontrakt (umowa) określał organi-
zację opieki, kwotę kontraktu, nadzór nad sprawowaniem opieki dokonywany przez 
dysponenta środków. Wszystkie umowy na świadczenie usług przez spzoz miały być 
zawierane na czas nie krótszy niż 12 miesięcy. Warto podkreślić, że kontraktowanie 
usług wprowadzało istotną zmianę do filozofii finansowania sektora ochrony zdrowia. 
Odejście od budżetów historycznych oznaczało, że przedmiotem kontraktu są usługi 
zdrowotne świadczone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Od-
chodzono w ten sposób od finansowania bazy (łóżek, zatrudnionego w zakładach per-
sonelu, etc.). W założeniach zmiana taka miała skutkować wzrostem efektywności 
zakładów i stopniową redukcją nadwyżki zasobów (jeżeli taka występowała).  

Jednak, jak wskazywano powyżej, tempo przekształcania zakładów budżetowych 
i jednostek budżetowych w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej było 
bardzo nierównomierne. Chociaż po 4 grudnia 1997 r. usamodzielnienie zakładów sta-
ło się obligatoryjne i stanowiło wymóg formalny warunkujący wdrożenie zasad refor-
my, nie przyspieszyło to w sposób wyraźny tempa tych przekształceń. Na koniec maja 
1998 r. liczba jednostek samodzielnych wyniosła 204. Do usamodzielnienia pozosta-
wało jeszcze 780 jednostek utworzonych przez wojewodów i 1400 jednostek samorzą-
dowych [NIK, 1999a]. Na dzień 26 października 1998 r. przekształconych zostało 
ogółem tylko 425 zakładów, co stanowiło zaledwie 31% ogólnej liczby działających 
w tym czasie publicznych zakładów opieki zdrowotnej [MZiOS, 1998a], natomiast na 
dzień 31 grudnia 1998 r. osobowość prawną uzyskało łącznie 1121 zakładów, to jest 
77% wszystkich działających w tym czasie [MZiOS, 1999].  

Choć doświadczenia z kontraktowaniem świadczeń przez organy założycielskie nie 
mogą być uznane za szerokie, to warto zaznaczyć, że ten epizod w reformowaniu sys-
temu ochrony zdrowia nie był w literaturze oceniany zdecydowanie negatywnie.  

Podejmowane w latach 1993–1998 (ale również i w okresie poprzednim) modyfi-
kacje finansowania świadczeń zdrowotnych nie rozwiązały kwestii zadłużania się za-
kładów opieki zdrowotnej. W latach 1990–1998 można było odnotować co najmniej 
cztery akcje oddłużania zakładów opieki zdrowotnej. W roku 1994 zakłady opieki zdro-
wotnej otrzymały dotację budżetową na spłatę długów w wysokości około 1 mld zł, 
a kolejny 1 mld zł w formie dotacji budżetowej wyasygnowano w roku 1995. Trzecią 
akcją oddłużania zakładów opieki zdrowotnej było umorzenie około 1,7 mld długów 
zakładów w 1997. W ramach czwartej akcji przed wprowadzeniem reformy ochrony 
zdrowia w roku 1998 rząd przejął około 8 mld wierzytelności służby zdrowia [J S, 
2005]. Niestety, jak wykazane to zostanie w dalszej części pracy, kwestia zadłużania 
się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nosi znamiona struktural-
nej dysfunkcji, zatem nie dziwi, że w całej ostrości ukazała się znów w latach 2002– 
–2004 i później.  

O ile zmiany w finansowaniu usług zdrowotnych do końca roku 1998 nie nosiły zna-
mion zmian systemowych, o tyle model ubezpieczeniowy finansowania usług zdrowot-
nych z wprowadzoną zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym in-
stytucją kas chorych (płatnika) taki walor już posiadał.  

Koncepcja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przesądzała bowiem o ko-
nieczności tak zmiany systemu finansowania ochrony zdrowia, jak i o potrzebie okre-
ślenia zakresu usług zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpie-
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czenia zdrowotnego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że potrzeba opracowania zakresu 
świadczeń medycznych udzielanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej była 
zgłaszana już wcześniej. Ten, wydawałoby się, oczywisty do podjęcia temat pojawił 
się w sejmie dopiero na początku 1994 r.133  

W projekcie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z usług gwaran-
towanych w ramach powszechnego ubezpieczenia wyłączone zostały niektóre zabiegi 
i szczepienia ochronne134 oraz przewidywano wprowadzenie opłat od pacjentów135. 
Projekt przewidywał obciążenia finansowe pacjentów za czynności niebędące świad-
czeniami zdrowotnymi (wystawianie niektórych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, 
wystawianie wniosków na leczenie sanatoryjne osobom pełnoletnim, zaświadczeń 
o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych).  

Dodatkowo projekt przewidywał pobieranie dopłat w sytuacji: 
• 
• 
• 

• 

• 

                                                       

pobytu w szpitalu (dopłata za każdy dzień pobytu); 
ambulatoryjnych badań diagnostycznych; 
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych wykonywanych na podstawie 
skierowania lekarza poz; 
niektórych ambulatoryjnych świadczeń udzielanych w poradniach, do których 
nie jest potrzebne skierowanie (dla kobiet, stomatologiczna, zdrowia psychicz-
nego, lecznictwa odwykowego, dla osób zarażonych wirusem HIV, onkologicz-
na, skórno-wenerologiczna, przeciwgruźlicza). 

Z powyższego widać, że intencją ustawodawcy było ograniczenie dostępu do 
świadczeń zdrowotnych (model ubezpieczeniowy: prawo do bezpłatnych świadczeń 
posiadają osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym; dostęp do lekarzy 
specjalistów na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego) oraz zwiększenie udziału własnego pacjenta w finansowaniu świadczeń 
zdrowotnych.  

 
W podsumowaniu tego krótkiego przeglądu sytuacji w zakresie finansowania sys-

temu ochronny zdrowia w latach 1993–1998 można konstatować, że: 
nie wprowadzono w tym okresie zasadniczych zmian w sposobie finansowania 
świadczeń zdrowotnych, chociaż na ograniczoną skalę zastosowany został me-
chanizm podpisywania z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdro-
wotnej kontraktów na udzielanie świadczeń;  

 
133 Projekt ustawy o zakresie świadczeń zdrowotnych gwarantowanych przez państwo ze środków pu-

blicznych, z załącznikami i uzasadnieniem, druk sejmowy 1166. 
134 Wyłączone zostały: zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne, w przypadkach niebędących 

następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia; zabiegi zapłodnienia poza-
ustrojowego in vitro; zabiegi lecznicze w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach stosowane w przypad-
kach schorzeń współistniejących, nieujęte w skierowaniu; szczepienia ochronne, inne niż obowiązkowe. 
Projekt ustawy przewidywał również, że ponadstandardowe świadczenia związane z porodem oraz zabiegi 
litotrypsji i laparoskopowe zabiegi chirurgiczne mogły być dostępne dla pacjenta za dopłatą. 

135 Według projektu, opłaty wymagane były za: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne uzyskiwane 
bez skierowania od lekarza poz; świadczenia z zakresu diagnostyki medycznej udzielane na podstawie 
skierowania lekarza innego niż lekarz publicznego zakładu lub lekarza wykonującego obowiązki publicz-
nego zakładu albo bez skierowania od lekarza; zabiegi ambulatoryjne oraz fizykoterapeutyczne udzielane 
w sytuacji jak wyżej. Przewidywano również dopłatę za wezwanie pomocy doraźnej do nienaglącego 
przypadku. 
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• 

• 

• 

• 

                                                       

obowiązywały reguły systemu zabezpieczeniowego, zgodnie z którymi finanso-
wanie usług zdrowotnych odbywało się z budżetu z wykorzystaniem bądź to in-
stytucji administracji rządowej (wojewodowie), bądź (w ramach przeprowadza-
nego pilotażu) samorządowej;  
ze środków budżetowych finansowane były świadczenia tak od publicznych 
świadczeniodawców, jak i podmiotów prywatnych, przy czym udział tych ostat-
nich w świadczeniu usług zdrowotnych stopniowo się zwiększał; 
wzrastał udział wydatków gospodarstw domowych w finansowaniu ochrony 
zdrowia;  
projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przewidywał zmia-
nę systemu finansowania usług zdrowotnych i expressis verbis wskazywał na 
pewne kategorie usług, które miały być pokrywane z kieszeni pacjenta. 

4.3. Zmiany w latach 1990–1998 w kontekście tworzenia warunków  
do powstawania postaw przedsiębiorczych  

Odnosząc te i wcześniej formułowane wnioski dotyczące systemu organizacji 
i świadczenia usług w latach 1990–1998 do listy czynników brzegowych (niezbęd-
nych) i czynników wzmacniających (dopełniających) rozwoju przedsiębiorczości pre-
zentowanych w rozdziale 1 można skonstatować, że jakkolwiek słuszne co do kierun-
ku, zmiany wprowadzone w latach 1990–1998 były niewystarczające do uruchomienia 
na szeroką skalę postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony zdrowia.  

Rozpocznijmy od przypomnienia, że prawa własności i ich respektowanie zostały 
zadeklarowane w Konstytucji RP w rozdziale II Wolności, prawa i obowiązki człowie-
ka i obywatela. Tam, wśród Wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kultural-
nych, prawa własności wymieniane są na pierwszym miejscu (art. 64 Konstytucji 
RP)136 jako podlegające ochronie prawnej. W tym znaczeniu warunek przedstawiony 
w modelu można uznać formalnie za spełniony. 

Prywatne podmioty gospodarcze w formie bądź to niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, bądź indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich 
i położnych zostały dopuszczone do rynku usług zdrowotnych. W szerokim zakresie 
podmioty prywatne weszły do subsektorów pracujących na rzecz ochrony zdrowia 
(produkcja leków i materiałów medycznych, hurtowy i detaliczny handel produktami 
leczniczymi, etc.). Trzeba przy tej okazji odnotować różnicę w tempie poszerzania się 
sektora prywatnego w obu powyższych subsektorach: w subsektorze prywatnych 
świadczeniodawców usług zdrowotnych rozwój prywatnej własności był istotnie wol-
niejszy i posiadał mniejszy zakres w porównaniu z subsektorem pracującym na rzecz 
ochrony zdrowia (produkcja i obrót lekami i materiałami medycznymi). Tę różnicę 

 
136 Art. 64: „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Wła-

sność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 
Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty 
prawa własności”. 
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należy przypisać znacznie większemu zakresowi stosowania rozwiązań rynkowych 
w produkcji i obrocie lekami, produktami leczniczymi i materiałami medycznymi.  

Dopuszczeniu prywatnych świadczeniodawców do rynku świadczeń zdrowotnych 
nie towarzyszyły zmiany w obszarze pozostałych warunków brzegowych. Chodzi tu 
przede wszystkim o brak gwarancji dla pełnego realizowania funkcji właścicielskich. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej. Ograniczenia, jakie napotykały zakłady samodzielne, odnosiły się do wszyst-
kich atrybutów własności: ius utendi et abutendi, ius fruendi oraz ius disponendi, czyli 
prawa używania rzeczy, pobierania pożytków z rzeczy oraz dysponowania rzeczą.  

Przekazanie własności (zakładów opieki zdrowotnej) samorządom, które były na-
stępnie odpowiedzialne za organizowanie świadczeń zdrowotnych na swoim terenie, 
okazało się rozwiązaniem z punktu widzenia logiki praw własności słusznym, ale 
ograniczonym co do skali (eksperyment w ramach programu pilotażowego). Właściciel 
(samorząd) mógł korzystać z ius utendi at abutendi, ius fruendi (przyjmując, że środki 
publiczne kierowane na sfinansowanie usług zdrowotnych pokrywały z nadwyżką 
koszty ich świadczenia) oraz z pewnymi tylko ograniczeniami ius disponendi. Środki 
na finansowanie usług płynęły do właściciela środków wykorzystywanych do ich 
świadczenia. Miał on prawo dysponowania (w zdefiniowanych ramach) tymi środkami. 
Chociaż ograniczone co do skali i głębokości, to zmiany wprowadzone w tym zakresie 
mogły uruchamiać postawy przedsiębiorcze137. Postawy przedsiębiorcze pojawiały się 
wśród lekarzy i pielęgniarek decydujących się na utworzenie bądź to niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, bądź prywatnych praktyk lekarskich, pielęgniarskich 
i położnych. 

Niestety, zapisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w praktyce 
przekreślały stosowanie w przyszłości zdecentralizowanego modelu opartego na samo-
rządowej opiece zdrowotnej. Warto przy tej okazji nadmienić, że wyhamowano w ten 
sposób znaczny potencjał oddolnej inicjatywy, gdyż do wiosny 1998 r. w proces re-
formy zdrowia zostało zaangażowanych przeszło 1800 gmin [Puzyna, 1998], a osią-
gnięcia niektórych z nich w tworzeniu sprawnego systemu ochrony zdrowia w regio-
nach w pełni zasługiwały na kontynuację. 

                                                        
137 Dla zilustrowania takich działań mógłby tu posłużyć samorząd miasta Krakowa. Od roku 1994 lecz-

nictwo otwarte zostało przejęte przez gminę Kraków, w ramach tzw. programu pilotażowego, a od 1996 r.  
stało się zadaniem własnym. Realizując cele w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych populacji, 
gmina Kraków jako pierwsza w Polsce: 

• wprowadziła w życie nowy podział środków budżetowych pomiędzy jednostki służby zdrowia, któ-
ry uwzględniał liczbę mieszkańców objętych opieką przez daną jednostkę; 

• zniosła rejonizację usług specjalistycznych i diagnostycznych oraz wprowadziła rozliczenia pomię-
dzy jednostkami za usługi; 

• racjonalizując koszty działania jednostek i prowadząc proces ich restrukturyzacji, doprowadziła do 
tego, że żadna z gminnych jednostek lecznictwa otwartego nie miała długów; 

• wprowadziła nowy element rynku usług medycznych w postaci gabinetów lekarzy rodzinnych 
(krakowscy lekarze rodzinni odpowiadali finansowo za podstawową opiekę medyczną swoich pa-
cjentów – byli dysponentami budżetu swoich pacjentów); 

• doprowadziła do przekształcenia wszystkich gminnych jednostek w samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej.  

Kraków nie był tu jedynym pozytywnym przykładem, bo przejawy postaw przedsiębiorczych w interesują-
cej nas kwestii organizowania i zarządzania opieką zdrowotną wykazywały m.in. władze Poznania, Wro-
cławia czy Szczecina.  
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O ile możliwości inicjowania i prowadzenia prywatnej działalności w sektorze 
ochrony zdrowia istotnie wzrosły w latach 1990–1998, o tyle następny czynnik brze-
gowy, czyli dostęp do podstawowych informacji rynkowych, nie uległ poprawie. Do-
stęp ten był ograniczony, a jakość samych informacji wysoce problematyczna. Można 
tu było – stosując kryterium możliwości (lub ich braku) wpływu podmiotu na dane 
zjawisko – wyróżnić dwie kategorie ograniczeń: obiektywne i subiektywne. W ramach 
ograniczeń obiektywnych, czyli niezależnych od podmiotu świadczącego usługi zdro-
wotne, można było wskazać na: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

                                                       

brak zdefiniowanego koszyka tzw. usług gwarantowanych; 
brak funkcjonującego systemu Rejestru Usług Medycznych (RUM); 
brak informacji na temat kosztów procedur medycznych w ujęciu porównaw-
czym; 
brak infrastruktury do pozyskiwania i przekazywania informacji o kosztach pro-
cedur medycznych w ujęciu porównawczym; 
brak stosownych procedur pozyskiwania informacji medycznych i ekonomicz-
nych w systemie ochrony zdrowia; 
brak powszechnie przyjętych i stosowanych planów kont. 

Brak określenia zakresu świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczenia (i inne 
wskazane powyżej) stwarzał istotną barierę tak przed potencjalnymi prywatnymi 
świadczeniodawcami, jak i inwestorami rozważającymi zakładanie prywatnych dodat-
kowych ubezpieczeń. Można dowodzić, że brak wytyczenia granic między publicznym 
i prywatnym komponentem systemu ochrony zdrowia zwiększał poziom ryzyka inwe-
stycyjnego i nie sprzyjał rozwojowi dwóch istotnych składowych systemu ochrony 
zdrowia: świadczeniodawców oraz ubezpieczycieli. Co więcej, można wykazać, że 
niewyraźne granice między sektorem prywatnym i publicznym sprzyjały tworzeniu się 
i umacnianiu zjawisk patologicznych związanych np. z wykorzystywaniem zasobów 
sektora publicznego przez sektor prywatny albo poniżej kosztów, albo wręcz bez kosz-
tów.  

Wśród ograniczeń subiektywnych można z kolei wymienić: 
słaby poziom informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej; 
często spotykany brak odpowiedniej wiedzy na temat liczenia kosztów w zakła-
dach opieki zdrowotnej; symptomatyczny jest tu przykład pomijania odpisów 
amortyzacyjnych w kalkulacjach kosztów świadczeń zdrowotnych zakładów, 
z którymi zawierano umowy o przekazywanie środków publicznych138; 
tolerowanie bałaganu w zakresie praw własności; badając dokumentację zwią-
zaną z podpisywaniem kontraktów przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej zakwestionowały ujmowanie 
w bilansach otwarcia i ewidencji księgowej wartości budynków i budowli, na 
które jednostki nie posiadały aktów własności [NIK, 1999a]; 
niedostateczne przygotowanie organów założycielskich do reformy podporząd-
kowanych im zakładów opieki zdrowotnej i niedostateczne zainteresowanie wy-
nikami przekształceń; 
brak wiedzy eksperckiej i umiejętności menedżerskich wśród znacznej liczby 
kierowników zakładów opieki zdrowotnej.  

 
138 W kontroli NIK zjawisko takie odnotowano w 13 województwach. Prawie we wszystkich przypad-

kach uzasadniano to brakiem pokrycia tych kosztów w budżetach wojewodów; por. [NIK, 1999a]. 
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Dalekie od pożądanych były również warunki stabilności i przewidywalności sys-
temu gospodarczego i politycznego. Wpłynął na to zarówno brak jasno zarysowanego 
modelu docelowego systemu ochrony zdrowia (np. ze zdefiniowanymi udziałami sek-
tora prywatnego i publicznego, określeniem koszyka usług gwarantowanych w ramach 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i udziałem dodatkowych ubezpieczeń 
zdrowotnych), jak i wysoka dynamika całego systemu politycznego.  

Zaniedbania resortu zdrowia we wprowadzaniu w odpowiednim czasie aktów wy-
konawczych do przyjmowanych ustaw (wykazywane w p. 4.2.1) można interpretować 
zarówno w kategoriach utrudnień dla prowadzenia działalności gospodarczej i zwięk-
szania poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w sys-
temie ochrony zdrowia, jak i niewłaściwego wykonywania obowiązków właściciel-
skich w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej, dla których Ministerstwo Zdrowia 
było organem założycielskim.  

W odniesieniu do czynników wzmacniających (dopełniających) w analizowanym 
okresie 1990–1998 możemy odnotować dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony 
dał się zauważyć wzrost ograniczeń i przeszkód w inicjowaniu działalności gospodarczej 
(wzrost liczby pozwoleń i licencji oraz wydłużenie czasu potrzebnego do zarejestrowania 
działalności gospodarczej), ale z drugiej odnotowano wzrost liczby instytucji tworzonych 
z myślą służenia potrzebom prywatnych małych i średnich firm. Przyczyniły się do tego 
plany uzyskania przez Polskę członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, co z jednej 
strony inspirowało, a z drugiej wymuszało tworzenie agend zajmujących się pomocą dla 
sektora małych i średnich firm. Powstała więc Polska Fundacja Promocji i Rozwoju 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ośrodki informacji biznesowej działające na szczeblu 
regionalnym, pojawiać się zaczęły ośrodki doradztwa i inkubatory biznesu. Niestety, 
w działalności tych instytucji i organizacji trudno było dostrzec specjalne zainteresowa-
nie sektorem ochrony zdrowia i podmiotami w nim działającymi.  

Staraniom Polski o członkostwo w UE towarzyszyła możliwość korzystania z róż-
nych funduszy przedakcesyjnych kierowanych do naszego kraju, a przeznaczonych na 
wspieranie przedsiębiorstw i instytucji tworzących najbliższe otoczenie przedsię-
biorstw. Część lekarzy i pielęgniarek partycypowała w programie PHARE. Lekarze 
zakładający prywatne praktyki mogli np. skorzystać z dofinansowania z programu 
PHARE na wyposażenie praktyk. 

Proces tworzenia nowych przedsiębiorstw, stosunkowo prosty w pierwszych latach 
transformacji (co dokumentował dynamiczny przyrost liczby nowych firm w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych), w drugiej połowie dekady został nieco wyhamowa-
ny. Przyczyniało się do tego zarówno stopniowe wysycanie się rynków, jak i pogarsza-
nie się warunków do inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsię-
biorcy w swojej krytyce warunków tworzonych do działalności małych i średnich firm 
podnosili rosnącą liczbę warunków potrzebnych do podjęcia działalności gospodarczej 
oraz wydłużenie się czasu na dokonanie formalności.  

W odniesieniu do systemu zasilania kapitałowego i finansowania podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne w latach 1990–1998 nie zanotowano istotnych zmian, 
a sam system był bardzo słabo rozwinięty. Równie skromnie przedstawiał się system 
zachęt do podejmowania pracy na własny rachunek. 
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Podsumowanie 

Dokonując krótkiej rekapitulacji reform w ochronie zdrowia w latach 1990–1998, 
można wskazać na kilka prób częściowej jedynie jej restrukturyzacji. Wprowadzone 
zmiany dotyczyły w pierwszym rzędzie sposobu organizacji systemu ochrony zdrowia: 

podjęte w latach 1990–1998 próby reformowania systemu ochrony zdrowia 
w Polsce obejmowały przede wszystkim kwestie pozostające w obszarze orga-
nizowania i zarządzania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych; w odniesieniu 
do funkcji finansowania podjęte zmiany polegały jedynie na czasowej zmianie 
sposobu redystrybucji środków publicznych (możliwość finansowania usług 
przez samorządy), choć to właśnie niedobór środków na finansowanie potrzeb 
zdrowotnych był jednym z zasadniczych powodów inicjowania reformy całego 
systemu; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

w ograniczonym zakresie (i na krótko) podjęto próbę decentralizacji systemu 
organizowania i finansowania ochrony zdrowia i przekazania odpowiedzialności 
za organizację usług zdrowotnych samorządom powiatowym; 
samorządom powiatowym przekazane zostały prawa własności do przejmowa-
nych przez nie zakładów opieki zdrowotnej, ale z ograniczonym prawem do eg-
zekucji praw właścicielskich;  
powstały możliwości tworzenia prywatnych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
prywatnych praktyk (przede wszystkim w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej i stomatologii); sektor prywatny dynamicznie rozwijał się przede wszyst-
kim w subsektorze pracującym na rzecz ochrony zdrowia (produkcja i dystry-
bucja leków, środków i materiałów medycznych); 
wprowadzono (w ograniczonym zakresie i czasie) mechanizmy konkurencji 
między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne o środki publiczne, z któ-
rych finansowane były te świadczenia; 
niekorzystnie przedstawiała się kwestia akceptowalnego poziomu ryzyka dla po-
tencjalnych przedsiębiorców chcących wejść na rynek usług zdrowotnych; wyż-
szy od przeciętnego poziom ryzyka wynikał z: braku wizji docelowego kształtu 
reformy, przyjęcia inkrementalnego modelu wprowadzania reformy ochrony 
zdrowia, kierunków i częstotliwości zmian dokonywanych w prawnych regula-
cjach, wyższego od przeciętnego poziomu niepewności oraz utrudnionego do-
stępu do informacji o rynku; 
reformy dokonywały się na zasadzie eksperymentów dotyczących bądź to wy-
branych subsektorów (np. podstawowa opieki zdrowotna), regionów (wielkie 
miasta) czy zakresów (programy pilotażowe); przed każdym pilotażem oddłuża-
no zakłady opieki zdrowotnej, a potem wskutek braku rozwiązań systemowych 
sytuacja wracała do stanu sprzed zmian. 

Można zatem konkludować, że w latach 1990–1998 trzy wyróżnione pola: organi-
zowanie świadczeń zdrowotnych i zarządzanie nimi, udzielanie świadczeń oraz ich 
finansowanie były w różnym zakresie poddane działaniom reformatorskim. Najwięk-
sze zmiany zanotowano w zakresie organizowania świadczeń zdrowotnych i zarządza-
nia, a dopuszczenie do rynku zakładów niepublicznych doprowadziło do zwiększenia 
konkurencji między świadczeniodawcami. W stosunku do udzielania świadczeń nie 
przeprowadzono istotnych zmian, choć można odnotować dążenie do ograniczenia 
dostępu do świadczeń specjalistycznych oraz odczuwane przez grupy osób niezamoż-

 



 116

nych trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Dała się również zauważyć tendencja 
do zwiększania udziału własnego pacjentów w finansowaniu usług zdrowotnych, co 
może być wykorzystane jako argument w próbie wykazania, że dostęp do świadczeń 
podlegał pewnym ograniczeniom. Finansowanie świadczeń zdrowotnych nie zostało 
w sposób systemowy zmienione, choć trzeba odnotować eksperyment z samorządową 
opieką zdrowotną i finansowaniem przez samorządy podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz opieki szpitalnej. W odniesieniu do warunków tworzenia pola dla postaw przed-
siębiorczych w sektorze ochrony zdrowia nie odnotowano w latach 1990–1998 spe-
cjalnych rozwiązań czy decyzji, które w sposób istotny wpływałyby na powstawanie 
i umacnianie takich postaw.  

 



Rozdzia ł  5 

ROZWIĄZANIA REFORMY Z 1999 ROKU 

Chociaż w latach 1990–1998 podjęto szereg prób selektywnych zmian w systemie 
ochrony zdrowia, to zasadnicze znaczenie dla kształtu i funkcjonowania systemu miały 
(i do pewnego stopnia wciąż mają) rozwiązania wprowadzone w styczniu 1999 r.  

Celem tego rozdziału jest przedstawienie kluczowych rozstrzygnięć w zakresie or-
ganizacji i zarządzania, świadczenia i finansowania świadczeń zdrowotnych wprowa-
dzonych od 1 stycznia 1999 r. i obowiązujących do kwietnia 2003 r., czyli do momentu 
wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia139, stanowiącej następny brzemienny w skutki krok w reformowaniu systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. Rozdział ten przedstawia również założenia, plany progra-
mów restrukturyzacyjnych realizowanych w roku 2000 i 2001, a także program działań 
osłonowych i restrukturyzacji w roku 2002 i 2003 oraz krótko prezentuje ich wyniki. 
Rozdział wieńczy prezentacja zdiagnozowanych dysfunkcji tak w prawnej regulacji, 
jak i funkcjonalnej w okresie styczeń 1999–kwiecień 2003.  

5.1. Organizowanie i zarządzanie opieką zdrowotną  

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym140 rozstrzygała, że w proces 
organizowania i zarządzania opieką zdrowotną po 1 stycznia 1999 r. włączeni byli: 
wojewodowie, samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminy.  

5.1.1. Kompetencje wojewodów  

Z dniem 1 stycznia 1999 r. wojewoda przestał być organem założycielskim samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej141, które zostały przekazane samo-
                                                        

139 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
(Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391). 

140 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997, nr 28, poz. 
153 z późn. zmianami). 

141 Na podstawie art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające usta-
wy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872) oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
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rządom wojewódzkim i powiatowym. W kompetencji wojewody leży natomiast pro-
wadzenie rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie wojewódz-
twa142 oraz wojewódzkiego Rejestru Usług Medycznych143. Choć wojewoda przestał 
być organem założycielskim zakładów opieki zdrowotnej, to prowadzi wojewódzki 
rejestr usług zdrowotnych.  

Wojewoda – który jest odpowiedzialny za wykonywanie polityki rządu na obszarze 
województwa – pełni jednak istotne funkcje w zakresie spraw związanych z zapobie-
ganiem sytuacjom stanowiącym zagrożenie zdrowia i życia. Zapewnia współdziałanie 
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działa-
jących na obszarze województwa i kieruje ich działalnością144. Realizuje również za-
dania z zakresu inspekcji sanitarnej przy pomocy wojewódzkiego inspektora sanitarne-
go jako kierownika wojewódzkiej inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej 
administracji wojewódzkiej145.  

Do innych kompetencji wojewody należy146:  
• 

• 

• 

• 

                                                      

wydawanie opinii w zakresie dotyczącym likwidacji samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej; 
delegowanie swoich przedstawicieli do rady społecznej powoływanej przy za-
kładzie opieki zdrowotnej; 
zlecanie kontroli jednorazowej zakładu opieki zdrowotnej pod względem me-
dycznym lub kontrolowania go w sposób ciągły;  
powoływanie konsultantów wojewódzkich spośród specjalistów z poszczegól-
nych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia.  

Ponadto wojewoda może nałożyć na podmioty prowadzące transport sanitarny spe-
cjalistycznymi środkami transportu sanitarnego obowiązek wykonania dodatkowego 
zadania w przypadku katastrofy, epidemii, klęski żywiołowej albo w celu wykonania 
zobowiązań międzynarodowych (art. 70f ust. 2 ustawy o zoz). Może również przepro-
wadzać czynności kontrolne polegające na stwierdzeniu spełnienia przez specjalistycz-
ne środki transportu sanitarnego określonych wymagań (art. 70g, ust. 1 ustawy o zoz). 

 
 
 
 
 
 

 
wotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz.U. 2001, nr 65 , poz. 
659), samorząd wojewódzki stał się organem założycielskim dla ponad tysiąca stu samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej.  

142 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408). 
143 Art. 32e ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, 

nr 91, poz. 408 z późn. zmianami).  
144 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 1998, nr 90, poz. 

872). 
145 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985, nr 12, poz. 49). 
146 Kompetencje zapisane w ustawie z dnia 30 sierpnia o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 

91, poz. 408 z późn. zmianami). 
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5.1.2. Zadania i kompetencje samorządu województwa w zakresie ochrony 
zdrowia 

Samorząd województwa 

Zakres działania i zadania samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia 
określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa147. Zgodnie z jej 
zapisami samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim 
w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres kompe-
tencji samorządu województwa w obszarze ochrony zdrowia określają również inne 
ustawy, odnoszące się m.in. do takich zagadnień, jak przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi148, narkomanii149, zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, zapewnienie dostępu 
do opieki ambulatoryjnej150. 

Zadania samorządu województwa w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na:  
wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właściciel-
skich); 

• 

• pozostałe zadania.  
 

Samorząd jako w łaściciel  spzoz  

Wraz z wprowadzeniem w 1999 r. reformy ochrony zdrowia oraz nowego podziału 
administracyjnego kraju samorząd województwa stał się organem założycielskim dla 
438 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tab. 5.1).  

Tab. 5.1. Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Województwo 
Przejęte przez 

samorząd  
województwa 

Przejęte przez 
powiaty i miasta 

na prawach  
powiatu 

Przejęte przez 
gminy 

Łącznie liczba 
przejętych spzoz 

dolnośląskie 59 43 63 165 
kujawsko-pomorskie 29 19 42 90 
lubelskie 26 25 2 53 
lubuskie  14 18 - 32 
łódzkie 23 16 1 40 
małopolskie 30 32 20 82 
mazowieckie 41 58 6 105 
opolskie  15 14 1 30 
podkarpackie 16 35 27 78 
podlaskie  18 20 - 38 

                                                        
147 Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zmianami. 
148 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 230 z późn. zmianami), do grudnia 1998 r. ustawa była nowelizowana 
sześć razy, a w okresie: styczeń 1999–styczeń 2005 – pięć razy.

149 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997, nr 75, poz. 468 
z późn. zmianami).

150 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 
z późn. zmianami). 
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pomorskie 26 17 5 48 
śląskie  63 53 18 134 
świętokrzyskie  11 20 4 35 
warmińsko-mazurskie 18 25 6 49 
wielkopolskie  26 46 19 91 
zachodniopomorskie 23 23 16 62 
Polska 438 464 230 1132 

Ź r ó d ło : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw 
(Dz.U. 2001, nr 65, poz. 659). 

 
Kompetencje i obowiązki samorządu województwa jako organu założycielskiego 

dla spzoz określa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej151 oraz wydane na jej podsta-
wie rozporządzenia ministra zdrowia.  

Wśród uprawnień właścicielskich samorządu województwa można wymienić m.in.:  
• 

• 
• 
• 

• 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
• 

                                                       

możliwość tworzenia, przekształcenia i likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej (w drodze uchwały); 
nadawanie statutu zakładowi opieki zdrowotnej;  
nawiązywanie z kierownikiem zakładu stosunku pracy;  
przewodniczenie radzie społecznej zakładu: marszałek województwa lub jego 
przedstawiciel pełni funkcję przewodniczącego rady społecznej zakładu; 
udzielanie dotacji na: 

realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych 
programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących 
zawody medyczne, 
inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznych: aparatury i sprzętu me-
dycznego, 
cele wynikające z nałożenia na zakład opieki zdrowotnej obowiązku dodatko-
wego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki 
zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowią-
zań międzynarodowych albo konieczność naprawienia szkody, którą poniósł 
zakład opieki zdrowotnej przy wykonywaniu tego dodatkowego zadania, 
cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów; 

nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowa-
nia nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad 
jednostkami transportu sanitarnego152.  

Zwraca uwagę fakt, że ustawodawca precyzując uprawnienia właścicielskie samo-
rządu województwa, nie przewidział możliwości przekazywania dotacji na działalność 
operacyjną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym na zwięk-
szanie płac pracowników tego zakładu (rozwiązanie takie okaże się bardzo brzemienne 
w skutki w związku z przypadkiem tzw. lex 203 przedstawianym w dalszej części). 

 

 
151 Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zmianami. 
152 Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1097. 
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Pozosta łe zadania samorządu województwa  

Samorząd województwa posiada jeszcze inne przypisane mu zadania:  
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

                                                       

tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy, co wynika z art. 15 
ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy153, oraz fi-
nansuje działalność profilaktyczną wynikającą z programów prozdrowotnych 
dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów pro-
mocji zdrowia w zakresie medycyny pracy; 
tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie z potrze-
bami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności wo-
jewództwa; 
bierze udział w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w tym 
w szczególności dzieci i młodzieży154;  
realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi155; 
bierze udział w realizacji zadań z zakresu ochrony przed następstwami używania 
tytoniu zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych156.  

Kluczowe obszary regionalnej polityki zdrowotnej będącej w gestii województwa to:  
ustalenie regionalnej sieci szpitali; 
poprawianie warunków dostępu do lecznictwa szpitalnego;  
stwarzanie warunków dostępu do wysokospecjalistycznego lecznictwa ambula-
toryjnego; 
uchwalanie planu zabezpieczenia specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego 
na obszarze województwa;  
planowanie polityki kształcenia w zawodach w ochronie zdrowia;  
inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;  
współdziałanie z innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia na 
obszarze województwa. 

Ponadto do zadań samorządu województwa należy zapewnienie wykonywania usług 
medycznych osobom nieobjętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, przeby-
wającym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez samorząd województwa. 
Samorząd województwa realizuje także zadania z zakresu promocji zdrowia i profilak-
tyki zdrowotnej w ramach programów polityki zdrowotnej. W tej grupie mieści się 
także realizacja innych zadań samorządu województwa wynikających z obowiązują-
cych ustaw i odrębnych przepisów.  

 
 
 

 
153 Dz.U. 1997, nr 96, poz. 593 z późn. zmianami. 
154 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 

z późn. zmianami). 
155 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi (Dz.U. 1982, nr 35, poz. 230 z późn. zmianami).
156 Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55 z późn. zmianami. 
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5.1.3. Zadania i kompetencje powiatu w zakresie ochrony zdrowia 

Zakres działania i zadania powiatu określa Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym157. Zgodnie z zapisami tej ustawy powiat wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia. Podobnie jak w przypadku samorządu województwa, szczegółowy zakres kom-
petencji powiatu w obszarze ochrony zdrowia określają jednak inne ustawy, odnoszące 
się m.in. do takich zagadnień, jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zwal-
czanie zagrożeń epidemiologicznych czy zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej.  

Podobnie jak w przypadku województwa, zadania powiatu w zakresie ochrony 
zdrowia można podzielić na:  

• 

• 

• 

• 

                                                       

wynikające z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właściciel-
skich); 
pozostałe zadania.  

Powiat jako właściciel spzoz  

Wraz z wprowadzeniem w 1999 r. nowego podziału administracyjnego kraju powiat 
stał się organem założycielskim dla 464 samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (tab. 5.1). Podobnie jak w przypadku samorządu województwa, kompetencje 
i obowiązki powiatu jako organu założycielskiego dla spzoz określa ustawa o zoz158 
oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, przy czym zakres 
uprawnień właścicielskich samorządu powiatowego jest identyczny jak opisany powy-
żej zakres uprawnień właścicielskich województwa. 

Nową kategorią zadań powiatu są zadania związane z rehabilitacją zawodową osób 
niepełnosprawnych. Wynikają one z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych159 i wydanego na 
jej podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych160.  

Do zadań powiatu należy dofinansowanie:  
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilita-
cyjnych oraz  
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepi-
sów.  

Zasady dofinansowania określa wymienione wyżej rozporządzenie.  
 
 

 
157 Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zmianami. 
158 Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zmianami. 
159 Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zmianami. 
160 Dz.U. 2002, nr 96, poz. 861. 
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Pozostałe zadania powiatu  

Inne zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia to: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                       

wystawianie skierowań do zakładu opiekuńczo-leczniczego i do zakładu pielę-
gnacyjno-opiekuńczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób 
do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szcze-
gółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach161; 
tworzenie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowni-
czych, co wynika z art. 22 Ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym162 oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiato-
wych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych 
działań ratowniczych163; 
organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach po-
mocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi, co wynika z art. 6a Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego164;  
udział w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w tym 
w szczególności dzieci i młodzieży, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego165;  
udział w realizacji zadań z zakresu ochrony przed następstwami używania tyto-
niu zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych166;  
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi167;  
realizacja zadań z zakresu inspekcji sanitarnej zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej168 oraz zadań w zakresie zapobiega-
nia chorobom zakaźnym i zakażeniom – zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach169;  
ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, co wynika z Ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. – prawo farmaceutyczne170;  
obowiązek zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży171.  

 
161 Dz.U. 1998, nr 166, poz. 1265. 
162 Dz.U. 2000, nr 113, poz. 1207 z późn. zmianami. 
163 Dz.U. 2002, nr 79, poz. 721. 
164 Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn. zmianami. 
165 Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn. zmianami. 
166 Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55 z późn. zmianami. 
167 Dz.U. 2002, nr 147, poz. 1231. 
168 Dz.U. 1998, nr 90, poz. 575 z późn. zmianami. 
169 Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1384. 
170 Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381 z późn. zmianami. 
171 Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78 z późn. zmianami. 
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Powiat realizuje także zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
w ramach programów polityki zdrowotnej. 

Powiatom przypisane zostały następujące zadania z zakresu ochrony zdrowia:  
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

                                                       

określanie lokalnych zadań i priorytetów w ochronie zdrowia;  
stwarzanie warunków dostępu do świadczeń specjalistycznego lecznictwa am-
bulatoryjnego według lokalnych potrzeb przez sporządzanie przez samorządy 
planów zabezpieczenia opieki ambulatoryjnej;  
zapewnienie dostępu do transportu medycznego i sanitarnego;  
zapewnienie organizacji obowiązkowych szczepień ochronnych;  
prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia, które mogłyby być reali-
zowane również w ramach powiatowego centrum pomocy rodzinie;  
zapewnienie finansowania usług medycznych osobom nieobjętym powszech-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym, przebywających w domach pomocy społecz-
nej prowadzonych przez powiat;  
zapewnienie usług z zakresu medycyny szkolnej w prowadzonych szkołach;  
szerzenie oświaty zdrowotnej i wychowania w warunkach sprzyjających zacho-
waniom prozdrowotnym w ramach prowadzonych szkół i placówek szkolno- 
-wychowawczych. 

Podobnie jak w przypadku samorządu województwa, również w odniesieniu do sa-
morządu powiatowego odnotowujemy ograniczenie w realizowaniu praw własności, 
a związane z niemożnością przeznaczania dotacji na cele operacyjne samodzielnego 
zakładu opieki zdrowotnej, w tym w zwiększaniu płac pracowników tego zakładu.  

5.1.4. Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony zdrowia 

Zakres działania i zadania gminy w interesującym nas zakresie ochrony zdrowia 
określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym172. Ustawa ta określa, 
że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty – w tym w szczególności sprawy 
ochrony zdrowia. Gmina oprócz zadań własnych realizuje także zadania zlecone.  

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. 
w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpie-
czenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej173, wydanego na podstawie art. 55a ust. 2 
Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym174, do 
zadań gminy należy zabezpieczenie dostępu do świadczeń z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym 
planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

 
 

 
172 Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami. 
173 Dz.U. 2001, nr 121, poz. 1315. 
174 Dz.U. 1997, nr 28, poz. 153 z późn. zmianami. 
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Gmina jako właściciel spzoz  

Do zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia należy pełnienie funkcji organu zało-
życielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przy czym 
kompetencje i obowiązki gminy jako organu założycielskiego określa ustawa o zoz 
oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia ministra zdrowia. Po 1 stycznia 1999 r. 
gminy stały się organem założycielskim dla 230 samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (tab. 5.1). 

Uprawnienia właścicielskie gmin są identyczne z uprawnieniami właścicielskimi 
samorządu województwa i powiatów (przedstawianych wcześniej), zatem nie ma po-
trzeby ich powtarzania. 

 
Pozosta łe zadania gminy 

Do pozostałych zadań gminy w zakresie ochrony zdrowia można zaliczyć: 
− profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych,  
− usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
− organizowanie i wspieranie działań profilaktycznych i promujących zdrowie,  
− inne zadania z zakresu ochrony zdrowia o znaczeniu lokalnym. 
 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych  

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, co wynika z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi175. 

Zadania te obejmują w szczególności:  
• 

• 

• 

• 

• 

                                                       

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu;  
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psy-
chospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;  
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży;  
ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napo-
jami;  
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

 
Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

Do zadań gminy należy realizacja usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi jako zadanie zlecone przez administrację rządową, co wynika z art. 9 
ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego176. 

 
175 Dz.U. 2002, nr 147, poz. 1231. 
176 Dz.U. 1994, nr 111, poz. 535 z późn. zmianami. 
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Organizowanie i wspieranie działań profilaktycznych i promujących zdrowie  

Do zadań gminy z tego zakresu należy:  
stwarzanie warunków do całodobowego dostępu do podstawowej opieki zdro-
wotnej z zakresu medycyny rodzinnej, usług pielęgniarskich, w tym usług wy-
konywanych przez pielęgniarki środowiskowe, położne środowiskowe i pielę-
gniarki oraz odpowiednich badań diagnostycznych;  

• 

• 

• 

zapewnienie usług z zakresu higieny w prowadzonych szkołach, przedszkolach 
i żłobkach;  
oświata zdrowotna i wychowanie w warunkach sprzyjających zachowaniom 
prozdrowotnym.  

Podsumowując zadania i kompetencje samorządów w odniesieniu do samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących ich własnością, można wska-
zać na przewagę zadań z zakresu polityki zdrowotnej i ograniczenia w finansowaniu tych 
zakładów (enumeratywnie wymienione w ustawie możliwości przekazywania dotacji do 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiane były w p. 5.1.2 przy prezen-
tacji kompetencji samorządu województwa).  

5.2. Udzielanie świadczeń  

Podobnie jak przed reformą, po 1 stycznia 1999 r. udzielanie świadczeń zdrowot-
nych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odbywało się z wykorzy-
staniem zakładów sektora publicznego, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
praktyk indywidualnych i grupowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, które miały 
podpisane kontrakty na świadczenie usług z regionalnymi kasami chorych. Jednakże 
przyjęte w reformie rozwiązania wprowadziły istotne zmiany w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, idące w kierunku faktycznego ograniczenia dostępu do świadczeń. 
Wprowadzono dwa rodzaje ograniczeń: podmiotowe i przedmiotowe.  

5.2.1. Ograniczenia podmiotowe 

Ograniczenia podmiotowe związane były z wprowadzeniem systemu ubezpiecze-
niowego (w miejsce obowiązującego do tego momentu systemu zabezpieczeniowego). 
Uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługiwały od 1 stycznia 1999 r. tylko 
tym, którzy objęci byli powszechnym ubezpieczeniem i mieli opłacone składki na 
ubezpieczenie zdrowotne.  

Uzależnienie otrzymania świadczenia zdrowotnego w ramach powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego od opłacenia składki postawiło na porządku dziennym sprawę 
ustalania i weryfikowania uprawnień ubezpieczonych. To z kolei implikowało ko-
nieczność posługiwania się efektywnym i wiarygodnym systemem informacji. Art. 18 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym stanowił, że dowodem objęcia 
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ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta identyfikacyjna177 (po zmianach: karta ubez-
pieczenia). Rada Ministrów miała określić w drodze rozporządzenia wzór karty identy-
fikacyjnej, tryb jej wydawania i anulowania oraz sposób poświadczenia opłacenia 
składek. Antycypując, można powiedzieć, że zamierzeń tych nie udało się zrealizować. 
Karta identyfikacyjna w nowoczesnej postaci karty chipowej została wprowadzona 
w jednym tylko województwie178, a plany powszechnego jej zastosowania rozważane 
były do początku 2005 r.179, zaś pilotaż z wprowadzaniem tej karty inicjowany był 
dopiero na wiosnę 2006 r. 

Fakt, że zapisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (puz) (ani wy-
dawane w oparciu o jej zapisy akty niższego rzędu) nie precyzowały procedur postę-
powania w nietypowych przypadkach (np. osoby bezdomne, nieposiadające numerów 
PESEL, dzieci osób bezrobotnych, które utraciły już prawo do zasiłków dla bezrobot-
nych, żołnierze, doktoranci, etc.), miał  w przyszłości powodować kłopoty zakładów 
opieki zdrowotnej, które z jednej strony były zmuszone do świadczenia usług, a z dru-
giej nie miały gwarancji uzyskania zapłaty za udzielone świadczenia (wątek ten będzie 
szerzej podejmowany w dalszej części).  

5.2.2. Ograniczenia przedmiotowe 

Ograniczenia przedmiotowe sprowadzały się do enumeratywnego wyliczenia takich 
świadczeń zdrowotnych, które nie przysługują ubezpieczonemu w ramach powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. lista negatywna)180. Ich uzyskanie mogło być 
możliwe na drodze zakupu czy to w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, czy w zakładach niepublicznych. Kasy chorych nie finansowały również 
kosztów leczenia chorego za granicą.  

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym dopuszczała także możliwość 
wnoszenia opłat przez ubezpieczonych . Dotyczyło to świadczeń z zakresu stomatolo-
gii związanych z zastosowaniem materiałów medycznych i wykonywaniem czynności 
technicznych oraz zryczałtowanych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za pobyt 

                                                        
177 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. 1997, nr 28, poz. 

153 z późn. zmianami). 
178 Karty chipowe zostały wprowadzone na terenie Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. 
179 Prezes NFZ Jerzy Miller w lutym 2005 r. anonsował wprowadzenie kart chipowych najpierw w wy-

branych województwach, a potem na terenie całego kraju. 
180 Lista obejmowała: zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących 

następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia, zabiegi przyrodolecznicze 
w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych niezwiązane z chorobą podstawową lub zespołem chorób, 
stanowiących bezpośrednią przyczynę skierowania na leczenie uzdrowiskowe, orzeczenia i zaświadczenia 
lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego, z wyjątkiem orzeczeń i zaświadczeń wydawanych 
w związku z koniecznością prowadzenia dalszego leczenia i rehabilitacji lub niezdolnością do pracy, kon-
tynuowaniem nauki i uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studen-
tów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku oraz z wyjątkiem orzeczeń i zaświadczeń 
wydawanych dla celów wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej, szczepienia ochronne inne niż 
wprowadzone na mocy odrębnych przepisów jako powszechnie obowiązujące oraz orzeczenia o zdolności 
do prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
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w szpitalu181, jak i kosztów zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowisko-
wym. Również ubezpieczony skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pie-
lęgnacyjno-opiekuńczego miał ponosić odpłatność za pobyt i wyżywienie. Szczegóło-
we warunki i zasady odpłatności miały określać odrębne przepisy. 

Każdy pacjent miał (zgodnie z deklaracjami stosownych artykułów ustawy) zapew-
nioną opiekę medyczną. Od 1 stycznia 1999 r. przestała obowiązywać rejonizacja. 
Oznaczało to, że każdy objęty ubezpieczeniem mógł wybrać swojego lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub rodzinnego. Ten wolny wybór rozciągnięty był na leka-
rzy specjalistów, pielęgniarki i położne. 

Istotnym elementem systemu miała się stać podstawowa opieka zdrowotna. Bezpo-
średnią opiekę nad pacjentem miał sprawować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
lub lekarz rodzinny. Miał on spełniać funkcję tzw. gate-keepera, czyli z jednej strony 
przewodnika pacjenta po systemie, a z drugiej osoby chroniącej system ochrony zdro-
wia przed nadmiernym (tj. nie podyktowanym względami medycznymi) korzystaniem 
z usług specjalistów i lecznictwa zamkniętego. To lekarz podstawowej opieki zdrowot-
nej (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) i lekarz rodzinny wystawia skierowania do 
specjalisty182, szpitala lub sanatorium. Planowe wizyty i hospitalizacje nie są możliwe 
bez pośrednictwa i skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w założeniach reformy miał pełnić kluczo-
wą rolę w całym systemie ochrony zdrowia, co pozostaje w zgodzie ze standardami 
nowoczesnych systemów opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę, że wśród lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej coraz większą grupę stanowili lekarze rodzinni, których 
w całej rozciągłości można traktować jako przedsiębiorców, można dowodzić, że 
w tym zakresie rozwiązania reformy 1999 r. umacniały przedsiębiorczy segment 
polskiego systemu ochrony zdrowia.  

                                                       

5.3. Finansowanie ochrony zdrowia 

Jak już wspomniano, jedną z głównych cech reformy z 1999 r. było rozdzielenie 
świadczenia usług zdrowotnych od ich finansowania. Powstały więc nowe instytucje 
uczestniczące w redystrybucji środków pozyskiwanych i transferowanych na potrzeby 
systemu ochrony zdrowia: regionalne kasy chorych i kasa chorych służb munduro-
wych. Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym kasy 
chorych były odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej jakości oraz kontroli reali-
zacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z przyjętymi standardami. Kasy chorych pełniły 
w nowym systemie funkcję płatnika, który w oparciu o kontrakty zawierane z publicz-
nymi i niepublicznymi świadczeniodawcami był odpowiedzialny za podaż świadczeń 

 
181 Przy pewnych ograniczeniach co do wysokości tych opłat określonych w art. 34 pkt 2 i 3 ustawy 

o puz. 
182 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wyliczała specjalistów, do których nie trzeba 

było mieć skierowania od lekarza poz: ginekolog i położnik, stomatolog, dermatolog i wenerolog, onkolog, 
psychiatra, okulista. Lista ta wzbogacona była następującymi świadczeniami: w zakresie lecznictwa odwy-
kowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, dla 
osób zakażonych wirusem HIV, dla osób chorych na gruźlicę, dla inwalidów wojennych.  
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zdrowotnych. Z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pokrywane są koszty cało-
ściowej opieki medycznej.  

Dla finansowania świadczeń zdrowotnych wprowadzono składkę, która stanowi 
podstawę ubezpieczenia zdrowotnego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 
(w roku 1999) 7,5% przychodu i płacona była przez pracodawcę i ubezpieczonego. 
Składka ubezpieczeniowa miała być odprowadzana proporcjonalnie od zarobków uzy-
skiwanych ze świadczenia pracy, a w przypadku uzyskiwania przez ubezpieczonego 
przychodów z więcej niż jednego źródła składka na ubezpieczenie zdrowotne miała 
być opłacana od wszystkich tych przychodów (art. 22 ustawy o puz). Od nieopłaco-
nych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne kasa powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego miała pobierać odsetki za zwłokę.  

Budżet państwa opłacał składkę za bezrobotnych bez zasiłku i za osoby pozostające 
na zasiłkach wychowawczych. Za pracownika składkę odliczał i opłacał pracodawca, 
a za zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej – zlecenio-
dawca. Z kolei za bezrobotnego pobierającego zasiłek i osoby na zasiłku przedemery-
talnym składki obliczał i odprowadzał urząd pracy. W przypadku emerytów i rencistów 
robił to ZUS. Za rolnika składkę oblicza i pobiera z budżetu państwa KRUS (Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Pozostali obywatele mający nieregularne 
dochody (np. przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, przedsiębiorcy) opłacają sami 
składkę powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Oprócz środków pochodzących z kas chorych część zadań w systemie ochrony zdro-
wia była finansowana z budżetu Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (szpitale uniwersyteckie i niektóre instytuty), a także z budżetu samo-
rządów (przy czym środki pozyskiwane od samorządów wykorzystywane były przede 
wszystkim na finansowanie programów promocji zdrowia, z zachowaniem przepisów 
ograniczających decyzje samorządu w tym zakresie, a przedstawianych w p. 5.1.2).  

Składka każdego podatnika trafiała poprzez ZUS i KRUS do specjalnie w tym celu 
utworzonych 16 regionalnych (obejmujących obszar województwa) kas chorych. Do-
datkowo utworzona została kasa branżowa obejmująca zatrudnionych w tzw. służbach 
mundurowych, do której jednak mógł zgłosić akces każdy z ubezpieczonych. Kasy 
gromadziły i zarządzały pieniędzmi ze składek. Kasy chorych były samofinansującymi 
się podmiotami gospodarczymi. Był to jednak podmiot ułomny, gdyż nie mogły one 
prowadzić działalności gospodarczej ani wchodzić we własność (współwłasność) za-
kładów opieki zdrowotnej. Kasy chorych jako posiadające osobowość prawną, nieza-
leżne, autonomiczne w stosunku do zewnętrznych podmioty, samodzielnie podejmo-
wały decyzje o alokacji środków na świadczenia zdrowotne oraz ponosiły za nie od-
powiedzialność.  

Wartość kontraktów podpisywanych przez kasę chorych była limitowana wysoko-
ścią budżetu danej kasy. Stąd wynikały ograniczenia w dostępie do pewnych usług, 
kiedy okazywało się, że wartość kontraktu nie odpowiadała zapotrzebowaniu na dany 
rodzaj usług zdrowotnych i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej zaczynały (ucieka-
jąc się do różnych sposobów) limitować dostęp do danego rodzaju usług. Można to 
określić wymuszoną ograniczonością przedmiotową (w odróżnieniu od ustawowej). 
Kasy chorych były odpowiedzialne za finansowanie świadczeń zdrowotnych, podczas 
gdy za politykę zdrowotną miały odpowiadać organy samorządu. 

Autonomia finansowa kas i ich obowiązki musiały być pogodzone z występującymi 
między poszczególnymi województwami różnicami (np. liczba zatrudnionych, poziom 
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przychodów), skutkującymi dysproporcjami w wysokościach budżetów kas chorych. 
Musiał być zatem wprowadzony mechanizm wyrównawczy. Od 1 stycznia 1999 r. do 
31 marca 2003 regulatorem alokacji środków pieniężnych dla poszczególnych 17 kas 
chorych był algorytm wyrównania międzykasowego oraz wskaźnik identyfikacji 
składki przez ZUS.  

Algorytm wyrównania międzykasowego to wzór, którego zadaniem było określanie 
w aspekcie finansowym, jakie kwoty i do której kasy należało przekazać. Wyrównanie 
to miało doprowadzić do takiej redystrybucji środków finansowych pomiędzy kasami, 
by zapewnić równy dostęp do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonych należących do 
różnych kas. Wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów183 algorytm wyrówna-
nia finansowego między kasami miał następującą postać:  
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gdzie: (pw)n – kwota wyrównania, którą dana kasa chorych otrzymuje od innych kas 

lub – ze znakiem (–) – kwota wyrównania, którą dana kasa przekazuje innym 
kasom chorych, 
n – indeks oznaczający daną kasę chorych, 
N – liczba wszystkich kas chorych, 
w – wskaźnik udziału przychodów kas chorych ze składek, które biorą udział 
w wyrównaniu, obliczony w następujący sposób: 
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gdzie: a – wysokość procentowa przychodów kasy chorych ze składek, które nie biorą 

udziału w wyrównaniu, 
 – planowane przychody roczne ze składek n-tej kasy chorych na rok pla-

nowania, 

[ ]  – skorygowana liczba ubezpieczonych w n-tej kasie, obliczona w następu-
jący sposób: 
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gdzie:  – liczba osób ubezpieczonych do 60. roku życia włącznie w n-tej kasie  

       chorych według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok bazowy, 
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183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania 
finansowania dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przy-
chodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz.U. 1998, nr 134, poz. 874).  
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[ ]1−u 60>n
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– liczba osób ubezpieczonych powyżej 60. roku życia w n-tej kasie 
chorych według stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok bazowy, 

k = 2,5679 – korektor „wiekowy”, 
d n – korektor „dochodowy” dla n-tej kasy chorych, obliczony w następujący 
sposób: 
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Przyjęty w rozporządzeniu Rady Ministrów algorytm i przywoływane powyżej jego 

formy uwzględniały jedynie kilka istotnych zmiennych, toteż zaproponowane rozwią-
zania spotkały się z krytyką, gdyż nie uwzględniały istotnych z punktu widzenia celów 
wyrównania finansowego czynników, takich jak np. płeć, zachorowalność, inwalidz-
two, ekstremalne ryzyka, miejsce zamieszkania i leczenia, wykonywany zawód, koszty 
wytwarzania świadczeń, wysokość podstawy naliczania składek, itp. [Sowada, 2001, 
s. 20].  

Od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2003 r. regulatorem alokacji środków pienięż-
nych dla poszczególnych 17 kas chorych był algorytm wyrównania międzykasowego 
oraz wskaźnik identyfikacji składki przez ZUS. W roku 2000, w wyniku zastosowania 
przez Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (UNUZ) algorytmu, 6 kas zostało 
zobowiązanych do przekazywania swoich środków z tytułu wyrównania finansowego. 
Trzy kasy: mazowiecka, śląska i branżowa, jako najbogatsze, corocznie obciążone były 
wyrównaniem finansowym. W omawianym roku najniższy średni roczny przychód ze 
składek na 1 ubezpieczonego przed wyrównaniem finansowym wynosił 449 zł, a po 
wyrównaniu: 547 zł. Wskutek zastosowania mechanizmu wyrównawczego najwyższa 
kwota środków na jednego ubezpieczonego została zmniejszona z 776 do 640 zł. 
W roku 2001 najbardziej obciążone wyrównaniem finansowym były kasy: lubuska, 
mazowiecka, pomorska, śląska i branżowa. Z wyrównania finansowego w najwięk-
szym stopniu korzystały kasy chorych ze wschodniego obszaru Polski, tj.: podlaska, 
lubelska, podkarpacka, warmińsko-mazurska [Tarhoni, Didoszak, 2004]. 

Środki z kas chorych wykorzystywane były na finansowanie kontraktów podpisy-
wanych z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi oraz zakładami opieki zdrowotnej tak 
publicznymi, jak i prywatnymi. Kasy zostały zobowiązane do zagwarantowania pełne-
go zakresu świadczeń objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Kasa chorych, zapewniając ubezpieczonemu świadczenia, czyni to poprzez kupo-
wanie odpowiedniego produktu, którym może być świadczenie zdrowotne, procedura 
medyczna, pakiet świadczeń czy procedur medycznych184. 

 
184 Podstawy do takiego sposobu kontraktowania stworzyło Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998, nr 164, poz. 1194). Według tego rozporządzenia, w rachunku 
kosztów wyróżniono następujące nośniki kosztów: 
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W przyjętym systemie finansowania w podstawowej opiece zdrowotnej przyjęto 
metodę kapitacyjną, a wysokość stawki była uzależniona od przekroju wiekowego 
osób ubezpieczonych zapisanych do danego lekarza. Zastosowano mnożniki stawki 
bazowej. W przypadku grupy zapisanych osób w wieku do 6 lat stawka bazowa zwięk-
szana była o 1,3, dla osób od 7 do 64 lat była to stawka bazowa 1, a dla osób powyżej 
64. roku – 1,7. W przypadku podopiecznych domów pomocy społecznej objętych 
opieką danego lekarza stawka była trzykrotnie wyższa. 

W stomatologii przyjęto punktowy system wartościowania pracy lekarza, opraco-
wany przez izby lekarskie i przejęty przez kasy chorych do realizacji [Knysok, 2001]. 
Specjalistyczna opieka ambulatoryjna miała być finansowana z wykorzystaniem dwo-
jakich kontraktów: bezpośredniego kontraktu lub poprzez system kapitacyjny, kiedy to 
dysponentem i kierującym był lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (to drugie roz-
wiązanie przyjęto w wielkopolskiej kasie chorych) [Knysok, 2001]. 

Zasadniczą pozycję kosztową w planach każdej kasy stanowiło leczenie szpitalne. 
Kasy stopniowo odchodziły od uśrednionego kosztu pobytu pacjenta na oddziale dane-
go typu, zaczęły kontraktować hospitalizację krótkoterminową: 24-godzinną, 72-go-
dzinną, a także hospitalizację z określoną procedurą medyczną, a w oddziałach typo-
wych dla opieki długoterminowej stawką był osobodzień. Podkreślano, że choć wyko-
rzystywane były doświadczenia wielu krajów, do pełnego wdrożenia systemu musi 
upłynąć co najmniej kilka lat [Knysok, 2001]. 

Kasa chorych zakupywała świadczenia zdrowotne po poprzednio przeprowadzo-
nym konkursie ofert na ich udzielanie. Odbywało się to na podstawie specjalnego roz-
porządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej185. W tym rozporządzeniu uregulo-
wano również tryb składania ofert, przeprowadzania konkursu, a także sposób zgłasza-
nia skarg i protestów. Kontrakty podpisywane były w znakomitej większości przypad-
ków na okres 12 miesięcy i świadczeniodawców obowiązywał miesięczny system 
sprawozdawania i rozliczania. Znikoma część kontraktów była zawierana na dwa lata, 
a zaledwie margines stanowiły kontrakty trzyletnie. Długość kontraktu zależała od 
tego, czy dana placówka odpowiada standardom, czyli szczegółowym warunkom ogło-
szonym w konkursie. Minister zdrowia opublikował i dał kasom jako materiał pomaga-
jący w konkursie ofert listę 70 standardów (warunków udzielania świadczeń zdrowot-
nych) [Knysok, 2001].  

Przyjęte regulacje stanowiły, że umowy między kasą chorych a świadczeniodaw-
cami powinny określać w szczególności:  

− rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,  
− warunki i zasady udzielania świadczeń,  
− zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami,  

                                                       
w ośrodkach kosztów działalności podstawowej będących oddziałami szpitalnymi: 
− osobodzień opieki, 
− pacjent z przypisanymi na jego rzecz lekami i procedurami medycznymi; 
w pozostałych ośrodkach kosztów działalności podstawowej: 
− procedury medyczne; 
w ośrodkach kosztów działalności pomocniczej: 
− usługi świadczone przez te ośrodki. 
185 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kon-

kursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 1998, nr 
148, poz. 978). 
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− maksymalną kwotę zobowiązania kasy chorych wobec świadczeniodawcy,  
− zasady kontroli jakości, zasadności i dostępności świadczeń oraz realizacji umów,  
− zasady rozpatrywania kwestii spornych, zażaleń, przeprowadzania i udokumen-

towania postępowania kontrolnego oraz wydawania wniosków pokontrolnych,  
− zasady prowadzenia dokumentacji przez świadczeniodawców na potrzeby reali-

zacji ubezpieczenia zdrowotnego i jej udostępniania kasie chorych.  
Kasa chorych realizowała zasadę jawności zawartych umów. Towarzyszył temu 

wprowadzony poprawką do ustawy o puz art. 53a, który stanowił, że finanse kas cho-
rych są jawne186.  

Każdy podmiot, którego oferta została czy to w części jawnej, czy niejawnej odrzu-
cona, miał prawo złożyć skargę lub odwołanie do kasy, a w przypadku gdy odpowiedź 
udzielona przez kasę była niezadowalająca, miał prawo odwołać się do Urzędu Nadzo-
ru Ubezpieczeń Zdrowotnych. 

Zarówno rozwiązania przyjęte w zakresie organizowania systemu ochrony zdrowia 
po 1 stycznia 1999 r., jak i świadczenie usług oraz nade wszystko sposób finansowania 
świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego wymagały istnienia efektywnego systemu 
informacyjnego. System ten winien umożliwiać pozyskiwanie aktualnych i wiarygod-
nych informacji o ubezpieczonych, o świadczeniodawcach tak publicznych, jak i pry-
watnych, o kosztach (cenach) świadczeń zdrowotnych czy (szerzej) o całym rynku 
usług zdrowotnych. Część tych zadań mógł spełniać system rejestracji usług medycz-
nych (RUM). Antycypując, można powiedzieć, że nie udało się stworzyć takiego sys-
temu informacyjnego.  

5.4. Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej 

Równolegle ze zmianami w zakresie organizowania, zarządzania i finansowania 
systemu ochrony zdrowia podjęto działania, których celem miała być restrukturyzacja 
zasobów ochrony zdrowia. Przyjęto bowiem, że struktura ta jest nieodpowiednia za-
równo w stosunku do potrzeb zdrowotnych, jak i nowoczesnych systemów sprawowa-
nia opieki zdrowotnej. 

Zmiany miały zmierzać w kierunku: 
• 
• 

• 

                                                       

zmniejszenia liczby łóżek;  
w ramach pozostających do wykorzystania łóżek zmniejszenia liczby łóżek na 
oddziałach zabiegowych (tzw. ostrych) na rzecz łóżek opieki długoterminowej; 
racjonalizacji rozmieszczenia szpitali.  

Zmniejszenie liczby łóżek i zmiany ich przeznaczenia miały w rezultacie służyć 
obniżeniu kosztów (przez eliminację nadwyżki bardzo kapitałochłonnych zasobów). 
Opracowane zatem zostały stosowne programy restrukturyzacji zasobów systemu 
ochrony zdrowia.  

 
186 Stanowiło to reakcję na interpretowanie kontraktów zawieranych przez kasy chorych ze świadcze-

niodawcami w kategoriach tajemnicy handlowej. Ten epizod może być wykorzystany jako argument, że 
koncepcja samodzielności gospodarczej kas chorych pozostaje w pewnej funkcjonalnej sprzeczności tak 
z deklarowaną zasadą konkurencji między kasami chorych, jak i ze sposobem finansowania systemu ochro-
ny zdrowia przyjętym po 1 stycznia 1999 r.  
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5.4.1. Programy restrukturyzacji 

Realizacji tych celów miały sprzyjać Programy Restrukturyzacji w Ochronie Zdro-
wia – w roku 2000 [Ministerstwo Zdrowia, 2000] oraz w roku 2001 [Ministerstwo 
Zdrowia, 2001a], a także Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie 
Zdrowia w roku 2002 [Ministerstwo Zdrowia, 2002b] i w roku 2003. 

Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000 

Od roku 2000 Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło proces tworzenia Regionalnych 
Programów Restrukturyzacji w ochronie zdrowia, czyli programów obejmujących 
jednostki ochrony zdrowia z obszaru danego województwa. Regionalny Program Re-
strukturyzacji miał otrzymywać akceptację samorządów terytorialnych, a kontrola 
samorządów dokonywała się m.in. poprzez procedurę powoływania organów odpowie-
dzialnych za przygotowywanie programu187. W szczególności dotyczyło to tych jedno-
stek samorządu terytorialnego, które pełniły funkcje organu założycielskiego dla sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Regionalne Programy Restruk-
turyzacji miały być finansowane z budżetu państwa, ze środków ministra zdrowia na 
rok 2000. Programy te miały stymulować pracę nad wieloletnimi planami rozwoju 
regionalnego w ochronie zdrowia w województwach. 

Plany resortu zdrowia zakładały, że Regionalny Program Restrukturyzacji powinien 
uwzględniać: 

1) priorytety lokalne w regionalnej polityce zdrowotnej, 
2) restrukturyzację jednostek z całego województwa, opracowaną z uwzględnie-

niem istniejących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i szpitali klinicz-
nych, branżowych oraz instytutów, 

3) wsparcie i aktywizację programów prywatyzacji, 
4) program restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej dla terenów wiejskich, 
5) kredyty dla pracowników służby zdrowia przechodzących do sektora niepu-

blicznego. 
Zakładano również, że restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w roku 2000 

winna dokonywać się w dwóch obszarach: 
• 
• 

                                                       

restrukturyzacji szpitali; 
restrukturyzacji podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego 
i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego. 

Celem restrukturyzacji szpitali miało być utrzymanie optymalnej liczby szpitali 
i łóżek z odpowiednią strukturą podaży świadczeń, sprzyjającej racjonalnemu wyko-
rzystaniu posiadanej bazy. W roku 2000 preferowano likwidację łóżek szpitalnych przy 
jednoczesnym rozwoju alternatywnych form opieki. Minister zdrowia określił niezbęd-
ne minimum łóżek szpitalnych w skali województwa według następujących wskaźni-
ków (liczba łóżek/10 000 mieszkańców do roku 2002): 

− 40/10 000 dla oddziałów opieki krótkoterminowej; 
− 7/10 000 dla szpitali/oddziałów psychiatrycznych. 

 
187 Szczegółowe rozwiązania przedstawione są w Programie Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 

w roku 2000 i perspektywie działań w latach następnych. 
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Resort zdrowia rekomendował, by w ramach programów restrukturyzacji przepro-
wadzona była analiza, która będzie zawierać ocenę: 

− wykorzystania łóżek, 
− wskaźników dotyczących liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych specjalno-

ściach, 
− struktury pacjentów leczonych w szpitalach, 
− zaplecza diagnostycznego i zabiegowego szpitala oraz stopnia wykorzystania 

przyszpitalnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diagnostyki, te-
rapii i rehabilitacji, 

− czasu pobytu pacjenta, 
− postępu przekształceń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz istniejących moż-

liwości w zakresie hospitalizacji domowej, 
− możliwości prywatyzacji zaplecza logistycznego szpitala (pralnia, kuchnia) bez 

angażowania środków publicznych, 
− analizy trendów chorobowości szpitalnej i dostępności opieki stacjonarnej 

w poszczególnych specjalnościach medycznych. 
Restrukturyzacja podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego i spe-

cjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego miała z kolei zmierzać do lepszego dosto-
sowania do potrzeb i przesunięcia nacisku na opiekę ambulatoryjną jako zdecydowanie 
mniej kosztowną formę opieki zdrowotnej.  

Ministerstwo Zdrowia sugerowało, żeby w regionalnym programie wzięto pod 
uwagę plany związane z przyszłością jednostek, w tym: 

1) rozwój, 
2) łączenie zakładów opieki zdrowotnej, 
3) łączenie oddziałów wewnątrz zakładu opieki zdrowotnej, 
4) zmiany lokalizacji zakładów lub części zakładów, 
5) tworzenie regionalnych centrów, np. tworzenie centralnych laboratoriów, 
6) podział zoz w celu tworzenia gminnych i wiejskich ośrodków, 
7) uruchomienie procesu likwidacji, likwidacja i zmiany organizacyjne zakładów 

opieki zdrowotnej. 
Program restrukturyzacji zakładał, że spełnienie określonych w założeniach dla 

programu warunków może wymagać m.in.: 
1) dofinansowania inwestycji, 
2) zakupów sprzętu medycznego, 
3) modernizacji jednostek, a szczególnie ich infrastruktury, 
4) adaptacji jednostek pod nowe zadania. 
Jest rzeczą interesującą, że w kontekście ambitnych kierunków restrukturyzacji nie 

podjęto ani w momencie dyskusji nad kształtem programu restrukturyzacji, ani w trak-
cie jego realizacji kwestii porządkowania stosunków własności zasobów ochrony 
zdrowia w województwie. Można bowiem wykazać, że stosunki własności były jed-
nym z kluczowych czynników określających możliwość łączenia zakładów należących 
do różnych jednostek samorządu terytorialnego, uruchamiania procesu likwidacji czy 
zmiany organizacyjnej zakładów. To miało swoje konsekwencje później, kiedy konsta-
towano mizerne rezultaty prób łączenia zakładów opieki zdrowotnej, łączenia oddzia-
łów, zmian lokalizacji czy tworzenia regionalnych centrów.  

W realizacji programu miały uczestniczyć Regionalne Grupy Wsparcia, czyli zespoły 
ekspertów lub firm konsultingowych z udziałem ekspertów zewnętrznych. Reprezenta-
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tywna była też lista partnerów wspierających tworzenie Regionalnego Programu Restruk-
turyzacji (rys. 5.1), co mogło sugerować, iż w sposób poprawny dokonana została analiza 
otoczenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

 
Rys. 5.1. Partnerzy wspierający tworzenie Regionalnego Programu Restrukturyzacji 

Ź r ó d ło : Ministerstwo Zdrowia, Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000 i perspektywa 
działań w latach następnych; pozyskano 7 maja 2005 z: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ 
oslony29.03.2000.pdf 

 
Podział środków między województwa przewidywał, że 70% środków zostanie 

przyznanych według algorytmu opracowanego przez ministra zdrowia, a pozostałe 
30% zostanie przyznanych w zależności od jakości programu przygotowanego przez 
dany zakład opieki zdrowotnej. Jednym z podstawowych kryteriów miała być liczba 
łóżek przewidzianych w programie do likwidacji. Innym kryterium był proporcjonalny 
udział w programie zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi 
były samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny. 

W projekcie budżetu państwa na rok 2000 na potrzeby programu restrukturyzacji 
systemu opieki zdrowotnej zapisano 355 mln zł, w tym: 

− 177 mln zł na wydatki inwestycyjne, 
− 148 mln zł na wydatki bieżące, 
− 30 mln zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych (m.in. na restrukturyzację 

zatrudnienia, na szpitale kliniczne, MON, MSWiA i inne), 
− dodatkowe środki z pożyczki Banku Światowego – około 50 mln zł przeznaczone 

na wyposażenie nowo utworzonych zakładów opieki długoterminowej i szkolenia 
ich przyszłych pracowników. 
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W ramach realizacji programu w roku 2000 dokonano swoistego remanentu zaso-
bów służby zdrowia, w wyniku którego powstały wieloletnie Regionalne Programy 
Restrukturyzacji, oraz dofinansowano odprawy lub odszkodowania dla pracowników 
odchodzących z zakładów opieki zdrowotnej, zmiany organizacyjne, w tym tworzenie 
zakładów opieki długoterminowej, zakupy aparatury i sprzętu medycznego oraz mo-
dernizacje jednostek. 

Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2001  

Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2001 posiadał takie same 
jak program poprzedni: zakres, cele oraz rekomendowane rozwiązania [Ministerstwo 
Zdrowia, 2001a]. Można więc uznać, że Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdro-
wia w roku 2001 był kontynuacją analogicznego programu z roku poprzedniego. W no-
wym programie dokonano niewielkich zmian w procedurach organizowania i przygo-
towywania Regionalnych Programów Restrukturyzacji. W roku 2001 wzmocniła się 
jednak rola wojewody: przedstawiciele wojewody stali się członkami Regionalnego 
Komitetu Sterującego. Zalecano, aby liczba przedstawicieli wojewody była równa 
liczbie przedstawicieli szczebla wojewódzkiego samorządu terytorialnego w danym 
Regionalnym Komitecie Sterującym. Poprzez członkostwo w regionalnym komitecie 
przedstawiciele wojewody dokonywali w trakcie posiedzeń regionalnego komitetu 
analizy programu z punktu widzenia całego województwa i proponowali konieczne 
zmiany. Wojewoda uzgadniał ostateczną wersję Regionalnego Programu Restruktury-
zacji i uzupełniał ją o materiały zgodnie z załącznikiem do programu i wraz ze wszyst-
kimi załącznikami przesyłał do ministra zdrowia.  

W projekcie budżetu państwa na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie 
Zdrowia w roku 2001 zapisano kwotę 398 mln zł, w tym: 

− 100 mln zł na wydatki bieżące,  
− 300 mln zł na wydatki inwestycyjne.  
Wprowadzono również zmianę w sposobie podziału środków, zgodnie z którą 

w roku 2001:  
− 51,7% środków miało być przyznanych według liczby ludności w poszczegól-

nych regionach. Środki te były gwarantowane dla poszczególnych regionów pod 
warunkiem przygotowania programu, z wyłączeniem jednostek o charakterze 
ponadregionalnym (szpitale kliniczne, instytuty, szpitale podlegające ministrowi 
obrony narodowej oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji). 

− 48,3% środków było przyznanych przez ministra zdrowia w zależności od jako-
ści programu, skali problemów danego regionu w porównaniu z innymi regio-
nami oraz skali planowanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, a także 
w zgodności z polityką ministra zdrowia, z uwzględnieniem szpitali klinicznych, 
instytutów i szpitali podlegających ministrowi obrony narodowej oraz ministro-
wi spraw wewnętrznych i administracji. 

Warto również nadmienić, że (zgodnie z załącznikiem Informacja o regionie do 
Regionalnego Programu Restrukturyzacji w punkcie 1 tego załącznika) należało za-
mieścić dane z rejestru zakładów opieki zdrowotnej obejmujące liczbę zarejestrowa-
nych niepublicznych zoz z podziałem na poz, specjalistykę, stomatologię, rehabilitację, 
diagnostykę, szpitale, zakłady opieki długoterminowej, zakłady opieki pielęgniarskiej 
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oraz dynamikę powstawania zakładów – liczbę zarejestrowanych w poszczególnych 
miesiącach roku. Takie rozwiązanie sprzyjało pozyskaniu istotnych informacji o stanie 
i dynamice rozwoju sektora prywatnego w ochronie zdrowia w poszczególnych woje-
wództwach.  

5.4.2. Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia  

Realizacja programów restrukturyzacji pociągała za sobą wysokie koszty społeczne 
i finansowe, często trudne do udźwignięcia przez samorządy lokalne odpowiedzialne 
za organizację opieki zdrowotnej na swoim terenie. W związku z tym ministerstwo 
zdrowia opracowało i rozpoczęło w 1999 r. zmiany restrukturyzacyjne poprzez realiza-
cję Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, który był 
kontynuowany w latach następnych [Ministerstwo Zdrowia, 2003a]. 

Celem Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia była 
pomoc w realizacji systemowych działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w ochro-
nie zdrowia. Preferowano te działania, które miały prowadzić do usprawniania proce-
sów zarządzania, zmniejszenia kosztów obsługi systemu i poprawy jakości obsługi 
pacjenta, a w szczególności: 

− wprowadzanie wspólnej administracji dla obiektów udzielających świadczenia 
zdrowotne: łączenie jednostek i jednoczesna redukcja kosztów administracyj-
nych i logistycznych (zaprzestanie eksploatowania przynajmniej jednej nieru-
chomości przez zakład opieki zdrowotnej łącznie z przejęciem tej nieruchomo-
ści przez organ założycielski lub jej sprzedaż);  

− lepsze wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i diagnostycznej: integracja 
świadczeniodawców, większe obciążanie istniejących jednostek połączone z bez-
warunkowym i trwałym wyłączeniem całej jednostki, z przeniesieniem zadań 
i kadry medycznej do jednostek lepiej zintegrowanych; personel medyczny mógł 
udzielać świadczeń w ramach jednostki powiększonej (zintegrowanej); 

− redukcja komórek organizacyjnych i personelu administracyjnego oraz pomoc-
niczego rzutującego na koszty udzielania świadczeń; działania te miały obej-
mować likwidację całych komórek organizacyjnych w zakładzie opieki zdro-
wotnej. 

Dofinansowaniem z rezerwy celowej miały być objęte koszty prowadzonych dzia-
łań w części obejmującej odprawy i odszkodowania wypłacane pracownikom, których 
stanowiska pracy ulegały lub uległy likwidacji. Dofinansowanie przyznane było 
w wysokości odpowiadającej wysokości odpraw wypłacanych zgodnie z Ustawą z dnia 
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania umów o pracę z pracowni-
kami z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy188, przy czym nagrody jubileuszo-
we, ekwiwalenty za zaległy urlop i inne zobowiązania wynikające z kodeksu pracy 
i zakładowych regulaminów wynagradzania nie mogły być finansowane z dotacji pocho-
dzącej z rezerwy celowej. Podstawą do przyznania środków z rezerwy celowej był Re-
gionalny Program Restrukturyzacji opracowany przez Regionalny Komitet Sterujący. 

                                                        
188 Dz.U. 2002, nr 112, poz. 980 z późn. zmianami. 
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W ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 
realizowane były moduły takie, jak:  

− Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne,  
− Program Dofinansowania Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-

nych,  
− Pakiet Aktywizacji Zawodowej (poprzez realizację zapisów Ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych leka-
rzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycz-
nym oraz o umarzaniu tych kredytów), a także  

− Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.  
Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia realizowany 

był w 2003 r. w dwóch częściach: 
• 

• 

                                                       

część I: działania osłonowe związane z restrukturyzacją publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej w 2003 r. – 60 000 tys. zł (wydatki bieżące), 
część II: restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie 
dostosowania struktury świadczeniodawców do potrzeb zdrowotnych – 110 000 
tys. zł (wydatki bieżące), jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 49 
ustawy budżetowej na 2003 r.189 

5.4.3. Efekty programów restrukturyzacyjnych  

W sumie restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej z udziałem środków budże-
towych prowadzona od roku 1999 do 2002 pochłonęła 980 mln zł. Środki te przezna-
czone zostały na przekształcenie jednostek, modernizację infrastruktury, zakupy apara-
tury i sprzętu medycznego, dofinansowanie inwestycji, a także na restrukturyzację 
zatrudnienia. Dzięki tym działaniom dokonano redukcji ponad 12,5 tys. łóżek krótko-
terminowych i utworzono 4,3 tys. miejsc w nowych zakładach opieki długoterminowej. 
Na koszty odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników przeznaczono około 
300 mln zł [Pilonis, 2003c]. 

Restrukturyzacja szpitali polegająca na konsolidacji i łączeniu jednostek napotkała 
liczne trudności. Składały się na nie: dywersyfikacja własności (w większych miastach 
zlokalizowane tam szpitale mogły należeć do trzech różnych właścicieli: samorządu 
województwa, miasta czy ministra zdrowia), nieuporządkowane stosunki własności 
(braki formalne: brak właściwych dokumentów przekazania własności, zapisy w księ-
gach wieczystych) czy opór przed zmianą zarówno u pracowników zakładów opieki 
zdrowotnej, jak i przedstawicieli władz samorządowych. Planom łączenia, realokacji 
czy wydzielania towarzyszyły duże społeczne emocje. W rezultacie tylko w nielicz-
nych przypadkach udało się zrealizować plany łączenia zakładów. Takim przykładem 
może być połączenie trzech szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkie-
go, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 oraz Samodzielnego Pu-
blicznego Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Go-
rzowie Wielkopolskim [Pilonis, 2003]. 

 
189 Ustawa Budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 235, poz. 1981). 
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Realizowane w ramach restrukturyzacji zadania były przedmiotem kontroli NIK 
[NIK, 2002a]. Kontrola NIK wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację 
w ochronie zdrowia w roku 2000 objęła działania Ministerstwa Zdrowia, samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich 
w zakresie przygotowania programów restrukturyzacyjnych, ich przebiegu, a także 
wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. Oceniono też pracę 
Krajowego Komitetu Sterującego, Regionalnych Grup Wsparcia, poszczególnych 
urzędów marszałkowskich, powiatowych i gminnych oraz 47 spzoz. Ocena wypadła na 
poziomie średnim [Kukowska, 2002]. 

5.5. Dysfunkcje w sferze regulacji i funkcjonalnej  

Sfera regulacji w okresie 1999–2003 wykazywała cechy wysokiej zmienności. Wy-
nikało to zarówno z konieczność rewizji zapisów samej Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. 
o puz, inkrementalnego podejścia do reformy systemu ochrony zdrowia190 oraz wyso-
kiej aktywności rządu, posłów, komisji sejmowych, jak i senatu w inicjowaniu zmian 
w tym zakresie191.  

W rezultacie przyjęte rozwiązania obciążone były licznymi słabościami wynikają-
cymi ze sfery regulacji, ale również i funkcjonalnej.  

Przykładami słabości z obszaru regulacji mogą być:  
− rozwiązania uniemożliwiające pełną realizację praw własności; 
− niepoprawnie zdefiniowane zakresy władzy i odpowiedzialności; niezwykle sil-

na pozycja kas chorych w systemie ochrony zdrowia (decyzje o alokacji środ-
ków), która de facto przesądzała o kształcie polityk zdrowotnych w wojewódz-
twach, nie była równoważona stosownym ciężarem odpowiedzialności kas; ani 
sposób wyłaniania kadr kierowniczych regionalnych kas chorych, ani zakres ich 
ustawowej czy politycznej odpowiedzialności nie pokrywały się z realnym za-
kresem władzy kas chorych; dominująca pozycja kas w systemie ochrony zdro-
wia konfrontowana była z ograniczonym zakresem władzy właścicielskiej samo-
rządów w odniesieniu do decyzji o finansowaniu posiadanych przez siebie za-
kładów; elementem, który potencjalnie miał (choć w części) stanowić przeciw-
wagę dla pozycji kas chorych, była perspektywa uruchomienia mechanizmu 
konkurencji między kasami chorych poprzez umożliwienie tworzenia nowych 
kas chorych. Jak się jednak wkrótce okazało, moment dopuszczenia do systemu 
nowych kas chorych był przesuwany w czasie tak, że wcześniej doszło do li-
kwidacji regionalnych kas chorych niż do wprowadzenia nawet ograniczonej 
konkurencji między nimi; 

                                                        
190 Rezultatem tego było m.in. częste wprowadzanie zmian w kluczowej dla ustroju sektora ochrony 

zdrowia Ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Od momentu jej 
uchwalenia (6 lutego 1997) do momentu jej uchylenia (30 kwietnia 2003) ustawa zmieniana była 16 razy, 
w tym trzy razy (18 lipca, 9 listopada oraz 16 grudnia 1998) jeszcze przed wejściem w życie jej zapisów. 

191 Powstało kilkanaście projektów ustaw o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym autorstwa rządu (np. druk sejmowy 1253, 1515, 2375), posłów (np. druk 1227, 1301, 1512, 1548, 
1818, 2096, 2185, 2496), senatu (np. druk 1358, 2663) czy komisji (druk 1304). 
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− blokowanie możliwości budowania suplementarnych wobec kas chorych i po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego podsystemów ubezpieczeń prywat-
nych;  

− utrudnienia w tworzeniu dodatkowych zasileń finansowych i kapitałowych; 
− stworzenie niesymetrycznego układu relacji między płatnikiem i świadczenio-

dawcami; pozycja regionalnych kas chorych wykazywała wyraźne cechy mo-
nopsonu ze wszystkimi tego konsekwencjami, np. przyjmowaniem w procesie 
negocjacji ze świadczeniodawcami postawy dyktatu (narzucanie cen), jedno-
stronnymi zmianami w warunkach kontraktowania czy postawami wskazujący-
mi na lekceważenie partnera; 

− brak określenia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych przysługujących 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; ustawowo określono tyl-
ko wykaz świadczeń nieprzysługujących ubezpieczonemu w kasie chorych: 
m.in. świadczenia medycyny pracy, orzeczenia o zdolności do prowadzenia po-
jazdów mechanicznych, świadczenia zdrowotne w szpitalach uzdrowiskowych 
i sanatoriach uzdrowiskowych, świadczenia ponadstandardowe, których wykaz 
miał ustalić minister właściwy do spraw zdrowia; chociaż ustawa obligowała 
ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia zakresu świadczeń gwa-
rantowanych, to tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych nie pojawił się do 
końca istnienia kas chorych; trzeba przy tym zaznaczyć, że zadanie określenia 
świadczeń gwarantowanych zostało zrealizowane jedynie w odniesieniu do 
świadczeń stomatologicznych; stosowne rozporządzenie192 określiło listę 40 
świadczeń lekarza stomatologa przysługujących pacjentowi w ramach powszech-
nego ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 1 do cytowanego rozporządzenia) 
oraz 10 podstawowych materiałów stomatologicznych (załącznik nr 2); 

− pominięcie niektórych kategorii osób uprawnionych w szczególnych przypad-
kach do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (np. żołnierze), 

− nierozwiązana kwestia współpłacenia pacjentów.  
Słabości reformy uzewnętrzniły się również na etapie jej wprowadzania. Dysfunk-

cje ze sfery funkcjonalnej przedstawiane będą poniżej w przyjętym w pracy układzie 
(tj. organizowanie i zarządzanie, świadczenie oraz finansowanie usług zdrowotnych). 

5.5.1. Dysfunkcje w zakresie organizowania i zarządzania 

Zgodnie z zapisami ustaw o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym organizowanie i kierowanie opieką zdrowotną spoczywało 
na ministrze zdrowia oraz samorządach. Zapisy takie pozostawały jednak w funkcjo-
nalnej sprzeczności z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie finansowania świadczeń 
z ubezpieczenia zdrowotnego. Można bowiem dowodzić, że ani minister zdrowia, ani 
samorządy, nie mając wystarczająco silnego wpływu na decyzje o zasilaniu finanso-
wym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie dysponowały sku-

                                                        
192 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu 

podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatolo-
gicznych (Dz.U. 1998, nr 140, poz. 911). 

 



 142

tecznymi narzędziami do efektywnego wypełniania roli organizatora i podmiotu kieru-
jącego opieką zdrowotną.  

Ograniczenia funkcji organizacji i zarządzania  

Zadania organizatorskie mogły być wypełniane w ograniczonym zakresie, gdyż – 
gdyby przyjąć klasyczne rozumienie funkcji organizowania w zarządzaniu (podejmo-
wanie decyzji co do sposobu łączenia zasobów) – resort zdrowia czy samorządy (orga-
nizator) były pozbawione efektywnego wpływu na podstawowy zasób, czyli finanse. 
Pomijając pośrednie formy finansowania (korzystne dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej podatki i opłaty lokalne), samorządy mogły kierować 
dodatkowe środki na finansowanie działalności bieżącej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w zasadzie tylko poprzez konkursy na prowadzenie pro-
gramów promocji zdrowia. Jednak nawet w tym przypadku sytuacja była daleka od 
jednoznaczności.  

Samorząd województwa miał co prawda do wykonania zadania w zakresie promo-
cji zdrowia193 i choć ustawa wprost definiowała to zadanie, to brak było jednak jedno-
znacznego określenia zakresu tego zadania, a nade wszystko zabezpieczenia (wskaza-
nia) środków na jego realizację. Zadanie to winno być realizowane w ścisłym związku 
z Narodowym Programem Zdrowia i obejmować szereg problemów zdrowotnych spe-
cyficznych dla danej populacji, wobec których niezbędne jest pilne podjęcie rozstrzy-
gnięć zmierzających do wyeliminowania bądź zminimalizowania negatywnych skut-
ków zdrowotnych.  

Ograniczenia w funkcjach organizacyjnych i zarządzania wyrastają również z ist-
nienia pewnych dysfunkcji (ograniczeń) w korzystaniu z praw właścicielskich w sys-
temie ochrony zdrowia. 

Brak jednoznaczności w regulacjach dotyczących majątku samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej uwidacznia się już na etapie transferu majątku od 
wojewody do samorządów. Prawo stanowi, że sposób wyposażenia państwowej osoby 
prawnej w majątek niezbędny do prowadzenia przez nią działalności powinien być 
określony z chwilą jej utworzenia194. Przepisy dotyczące tworzenia i przekształcania 
publicznych zoz, zawarte w art. 36 i dalszych ustawy o zoz, nie określały natomiast ani 
dopuszczalnych form wyposażenia tych zakładów w mienie Skarbu Państwa lub ko-
munalne, ani nawet nie stanowiły nakazu jednoznacznego uregulowania tej kwestii 
przez organ tworzący publiczny zoz. Słabości regulacji prawnych w połączeniu z trud-
nymi warunkami wprowadzania reformy195 prowadziły do bałaganu prawnego. Dobrze 

                                                        
193 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576). 
194 „Państwowa osoba prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia, są 

wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności odpowiednio przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa, organ założycielski lub przez organ nadzorujący” , art. 51, ust. 1 Ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741). 

195 W roku 1998 znaczna część decyzji organów założycielskich publicznych zoz, dotyczących usamo-
dzielnienia tych zakładów, podejmowana była w warunkach administracyjnych i prawnych nacisków, 
wynikających z ustalonego na dzień 1 stycznia 1999 r. terminu wejścia w życie reformy powszechnych 
ubezpieczeń zdrowotnych. Usamodzielnianie zakładów i przekazywanie majątku dokonywane było 
w wielkim pośpiechu i często w warunkach braku uregulowania praw własności mienia pozostającego 
w gestii zakładów opieki zdrowotnej. 
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dokumentują to wyniki kontroli NIK [NIK, 1999a]. W toku kontroli w 57 kontrolowa-
nych zakładach zbadano sposób uregulowania ich praw do mienia przejmowanego po 
byłych jednostkach budżetowych.  

Wyniki były wysoce niezadowalające. Stwierdzono, że aż w 31 zakładach (około 
55% badanych) organy założycielskie w aktach o utworzeniu (przekształceniu) tych 
zakładów nie określiły formy prawnej wyposażenia w mienie. Z pozostałych 26 zakła-
dów 15 otrzymało mienie w bezpłatne użytkowanie, 7 w trwały zarząd, a 4 na wła-
sność. Sprawę tę zbadano również w 25 – z kontrolowanych 37 – urzędach wojewódz-
kich. Stwierdzono, że w 10 urzędach (40% badanej grupy) w zarządzeniach o prze-
kształceniu zoz nie określano formy wyposażenia ich w nieruchomości i majątek trwa-
ły, w następnych 12 majątek przekazano w bezpłatne użytkowanie, w jednym w trwały 
zarząd, a w dwóch na własność. Wystąpiły też nieprawidłowości w podpisywaniu sto-
sownych umów o przekazanie środków publicznych: opóźnienia (od kilku miesięcy do 
nawet jednego roku) czy niezawieranie umów z wszystkimi przekształcanymi zakła-
dami (co wystąpiło w 22 badanych województwach, a w 5 innych nie zawarto stosow-
nych umów z żadnym z usamodzielnionych zakładów) [NIK, 1999a]. Niesprawności 
pojawiały się również po przeprowadzeniu transferu własności do samorządów.  

De nomine samorządy (będąc organami założycielskimi samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej) mogą podejmować decyzje co do sposobu wyko-
rzystania zasobów (ius disponendi). Można byłoby wykazywać, że pozycja organu 
założycielskiego wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej została 
wzmocniona. Przyjęte bowiem od 5 grudnia 1997 r. rozwiązania196 ograniczały prawo 
samodzielnych publicznych zoz do podejmowania czynności prawnych, których wyni-
kiem byłoby dysponowanie majątkiem trwałym zakładu197. Prawo to w odniesieniu do 
zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku, albo wniesienia go do spółek lub 
fundacji zostało uzależnione od zgody organu założycielskiego. Jednak pozycja organu 
założycielskiego w odniesieniu do efektywnego realizowania praw własności była 
ograniczona.  

Uogólniając, można wskazać na dwa obszary ograniczeń w dysponowaniu mająt-
kiem przez organy założycielskie: bariery wyjścia z systemu oraz ograniczenia w de-
cydowaniu o użyciu bądź nie posiadanych zasobów. 

Rozwiązania ustawowe nakładają na samorządy obowiązek tworzenia i utrzymy-
wania zasobów, które mają umożliwiać świadczenie usług zdrowotnych dla populacji 
województwa (powiatu, gminy). Zasoby te muszą być utrzymywane nawet wówczas, 
kiedy właściciel nie ma możliwości pozyskania środków publicznych na ich opłacenie 
(co może być konsekwencją niepodpisania przez dany spzoz kontraktu o świadczenie 
danego rodzaju usług z kasą chorych lub uzyskania z kontraktu sumy niewystarczającej 
do finansowania działalności danego spzoz). Sytuacja komplikuje się dodatkowo 
w sytuacji, kiedy kasa chorych nie wykupuje tylko pewnej części (grupy) proce-
dur/świadczeń oferowanych przez danego świadczeniodawcę. Właściciel ma bowiem 
ograniczone możliwości podjęcia decyzji o zamknięciu danego oddziału (wyjścia 
z sektora), szczególnie wtedy, kiedy zagrożony zamknięciem jest jeden z podstawo-
                                                        

196 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 661). Zmiany wchodziły w życie od 5 grudnia 1997 r. 

197 Art. 53 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1997, nr 104, poz. 
661). 
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wych oddziałów szpitalnych, np. chirurgia, wewnętrzny, ginekologia i położnictwo czy 
pediatria.  

Można oczywiście odwołać się do differentia specifica władzy publicznej, która ze 
swojej istoty odpowiedzialna jest za umożliwianie realizacji funkcji społecznie nie-
zbędnych (w tym przypadku: ochrony zdrowia mieszkańców) i wynikających stąd 
konsekwencji. Dyskusyjne jednak pozostaje, czy właściwie zostały określone zadania, 
narzędzia i procedury do spełniania tych zadań przez samorządy terytorialne w odnie-
sieniu do systemu ochrony zdrowia. Poprzez oddanie decyzji o poziomie finansowania 
zakładów opieki zdrowotnej w ręce regionalnych kas chorych stworzono bowiem 
układ, w którym to właśnie kasy chorych przez swoje decyzje o wielkości i strukturze 
zakupywanych świadczeń (procedur medycznych) oraz o wyborze świadczeniodawcy 
decydowały de facto o organizacji świadczeń na poziomie województwa, powiatu 
i gminy. Zakłada się bowiem, że nie jest możliwe finansowanie samodzielnego zakładu 
opieki zdrowotnej ze źródeł innych niż kontrakt z regionalną kasą chorych. 

Transfer środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej był dla właściciela (samorządu) albo niemożliwy, albo ograniczony. Nie-
możliwy, bo środki przewidziane na zakup świadczeń zdrowotnych mogły być transfe-
rowane do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyłącznie przez 
kasy chorych w ramach kontraktów. Oznaczało to, że samorząd nie mógł zakupywać 
dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkujących w danym wojewódz-
twie, powiecie czy gminie. Oczywiście konstrukcja zakupywania świadczeń zdrowot-
nych w zakładzie opieki zdrowotnej, którego jest się właścicielem, może budzić pewne 
wątpliwości, ale nie kłóci się z zasadą swobodnego dysponowania własnością. Trudno 
byłoby również dowodzić, że w sytuacji istnienia rzeczywistych potrzeb na dodatkowe 
świadczenia taka decyzja o wykorzystaniu środków publicznych przez samorząd była-
by z medycznego i społecznego punktu widzenia kontestowana. Ograniczona możli-
wość transferu środków publicznych (ograniczenia zasady ius disponendi) przejawiała 
się w tym, że środki finansowe właściciela mogły być przekazane tylko w określonych 
przypadkach i tylko na wskazane cele.  

Ustawa enumeratywnie wyliczała przypadki, w jakich pieniądze z budżetów samo-
rządów mogły być kierowane w formie dotacji do samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej i nie przewidywała możliwości udzielania zakładom dotacji na 
działalność bieżącą, w tym podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Rozwiązanie to 
zyska dodatkowo jeszcze jeden (negatywny) wymiar przy okazji tzw. ustawy 203 (lex 
230), która będzie przedstawiana w p. 5.5.3.  

Samorządy mogły finansować samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
w sposób pośredni. Jak wskazuje Hubert Izdebski [Izdebski, 2004], gminy mogą po-
średnio finansować zakłady opieki zdrowotnej (tak publiczne, jak i niepubliczne) po-
przez zwolnienia i ulgi podatkowe oraz ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu czy też preferencyjne stawki czynszu najmu i dzierżawy. Przyjmując takie 
stanowisko, należy jednak pamiętać, że wielkość zasileń kierowanych taką drogą jest 
mocno ograniczona. Samorządy nie mogły czerpać korzyści z wykorzystywania posia-
danych przez siebie zasobów. Można zatem dowodzić, że transferowi władzy (ograni-
czanej w tym przypadku wyłącznie do decyzji o alokacji środków publicznych w po-
staci kontraktów) do kas chorych nie towarzyszył transfer odpowiedzialności za orga-
nizację systemu ochrony zdrowia do kas chorych.  
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Kontrola samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

Wątpliwy był również sposób sprawowania kontroli wykonywanej przez samorzą-
dy nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Przyjęte rozwiązania 
w zakresie sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami ograni-
czały bowiem możliwości organu właścicielskiego w sprawowaniu kontroli nad go-
spodarką finansową samodzielnego zakładu. W rozporządzeniu w sprawie szczegóło-
wych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej (§ 6)198 określono dokładnie, co jest przedmiotem analiz podmiotu sprawu-
jącego nadzór w zakresie gospodarki finansowej, wskazując na: 

• 

• 
• 

                                                       

kwartalne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jed-
nostki organizacyjnej; 
roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej; 
roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe jednostki organizacyjnej. 

Już samo enumeratywne wyliczenie przedmiotu kontroli może być wykorzystane 
jako argument o ograniczaniu zakresu władzy właścicielskiej organów sprawujących 
nadzór (sama terminologia: organ sprawujący nadzór, zamiast: organ właścicielski, 
może ilustrować podejście ustawodawcy do tej problematyki).  

Co prawda, w sytuacji, kiedy podmiot sprawujący nadzór na podstawie analizy 
kwartalnych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uzna, że za-
grożona jest płynność finansowa, to w takiej sytuacji „może żądać przekazywania co-
miesięcznych sprawozdań o przychodach lub wyniku finansowym” (§ 6 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi 
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej199). Zwraca uwagę sposób ujęcia: podmiot 
może tylko w uzasadnionych przypadkach zagrożenia płynności występować o comie-
sięczne sprawozdania o przychodach lub (podkreślenie – J.K.) wyniku finansowym. 
Rozporządzenie nie określa, jak długo samodzielny zakład jest obowiązany takie co-
miesięczne sprawozdania przekazywać.  

Żeby złagodzić ten wątek krytyki, można w tym punkcie odwołać się do idei samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i argumentować, że ustawodawca 
bronił takimi zapisami samodzielny zakład przed nadmierną ingerencją i kontrolą ze 
strony właściciela. Przyjmując taki argument, można jednak kwestionować przyjęte tu 
rozwiązania szczegółowe dotyczące przedmiotu kontroli.  

Słabości rozwiązań w zakresie kontroli samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej przez organ założycielski można rozciągnąć na sferę kontroli wszystkich 
świadczeniodawców, również niepublicznych, na co wskazywała w swoim raporcie 
NIK [NIK, 1999a].  

Motywowanie kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej  

W praktyce uprawnienia właścicielskie samorządów (w wymiarze operacyjnym) 
w stosunku do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizowane 

 
198 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad spra-

wowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami trans-
portu sanitarnego (Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1097). 

199 Ibidem. 
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były poprzez kierowników zakładów oraz przewodniczących rad społecznych zakła-
dów. Władztwo samorządów w tym zakresie sprowadzało się do nawiązywania (i roz-
wiązywania) stosunku pracy z kierownikiem zakładu oraz desygnowania przewodni-
czącego rady społecznej zakładu. Jak to już przedstawiano, kierownicy samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej mogli być zatrudniani w oparciu o umowę 
o pracę lub umowę cywilną o zarządzanie.  

W rozdziale 4 awizowane były nieprawidłowości w zapisach wzorcowej umowy 
o zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej ze wskazaniem 
na dysfunkcje kontroli właścicielskiej jako jednego z istotnych źródeł tychże nieprawi-
dłowości. Szczodrość ministerstwa zdrowia przy konstruowaniu wzorcowych zapisów 
w kontraktach menedżerskich można tłumaczyć tym, że dzieliło ono nie swoje środki 
i (de facto) za ich wykorzystanie nie odpowiadało. W mniejszym zakresie odnosiło się 
to również do wojewodów, którzy od stycznia 1999 r. przestawali być organami zało-
życielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

Jedną z konsekwencji silnej krytyki kontraktów dokonanej przez NIK, a następnie 
powtarzanej w mediach (w szczególności wysokości wynagrodzenia za zarządzanie) 
było wycofywanie się organów założycielskich z zatrudniania kierowników zakładów 
opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakt. Z ogólnej liczby 259 kontraktów zawartych 
przez 34 wojewodów przed rokiem 1999 do połowy roku 2001 przetrwało 30 kontrak-
tów. Trzeba jednak nadmienić, że w krytyce kontraktów o zarządzanie samodzielnymi 
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej pominięto istotny element. Kontrola NIK 
(z uwagi na duży udział wadliwie skonstruowanych kontraktów menedżerskich w cał-
kowitej liczbie badanych kontraktów) koncentrowała się na formalnoprawnej kon-
strukcji umów. Poza oceną inspektorów znalazły się kwestie efektów ekonomicznych 
samodzielnych zakładów kierowanych przez zarządzających pracujących na kontrak-
tach. Nie sprawdzono, czy (i na ile) kontrakty menedżerskie przyczyniły się w rzeczy-
wistości do poprawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jaki był zakres 
tych korzyści. Bez odpowiedzi na to pytanie nie można rozstrzygnąć, czy decyzje 
o wycofywaniu się z kontraktów menedżerskich miały racjonalne podstawy, czy też 
były to działania doraźne, wymuszone negatywnym wizerunkiem kontraktów mene-
dżerskich w ochronie zdrowia prezentowanym w mediach [Walewski, 1999].  

W tym kontekście warto odwołać się do wyników badań200 Kautscha i Klicha na 
ten temat [Kautsch, Klich, 2002]. Badaniem objęto grupę 30 zakładów kierowanych 
przez menedżerów na kontraktach201, do której dobrano następnie grupę porównawczą 
składającą się z 15 jednostek kierowanych przez dyrektorów, którzy w czasie prowa-
dzenia badań pracowali w oparciu o umowę o pracę. Przedmiotem badania były rezul-
                                                        

200 Latem 2001 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zespół skupiony wokół Instytutu Zdrowia Publicz-
nego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął badania nad efektywnością zakładów opieki 
zdrowotnej oraz jakością procesów zarządzania w zależności od formy zatrudnienia dyrektora. Wyniki 
badań zostały przedstawione w: [Kautsch M., Klich J. (2002) Kontrakty menedżerskie w opiece zdrowotnej, 
Gospodarka Narodowa, nr 4]. 

201 Badaniem objęto wszystkie zakłady, w których w momencie przeprowadzania badań wykorzysty-
wane były kontrakty menedżerskie. Rozpatrzono dane teleadresowe z załącznika do raportu NIK [NIK, 
1999a]. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zoz (Nr 
ewid. 184/1999/P/1998/129/DZK) zawierająca nazwy 245 zakładów, których dyrektorzy zatrudnieni byli 
w oparciu o kontrakt i które były badane przez kontrolerów NIK. Zespół badawczy, kontaktując się telefo-
nicznie z każdym z umieszczonych w wykazie 245 zakładów, ustalił, że w momencie badania (lato 2001 r.) 
na kontraktach zatrudnionych było tylko 30 dyrektorów. Cała ta grupa objęta została badaniem. 
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taty ekonomiczne i medyczne zakładów opieki zdrowotnej oraz jakość zarządzania202. 
Badanie pokazało, że dyrektorzy pracujący na poprawnie skonstruowanych kontrak-
tach203 osiągali lepsze rezultaty zarówno w odniesieniu do efektywności działania 
zakładu, jak i jakości zarządzania. Równocześnie wyniki uzyskiwane przez dyrektorów 
zatrudnionych na niepoprawnie sformułowanych kontraktach (nazywanych w bada-
niach quasi- 
-kontraktami) były gorsze niż dyrektorów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę.  

Inne dysfunkcje  

Samorząd województwa był co prawda zobowiązany do poprawiania warunków 
dostępu do lecznictwa szpitalnego, ale  odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do 
lecznictwa szpitalnego nie była jednoznacznie rozdzielona między samorząd woje-
wódzki i powiaty. Przyjęte rozwiązania nie wskazywały również, jak można byłoby 
lepiej organizować opiekę szpitalną w województwie, np. w drodze łączenia szpitali 
będących własnością samorządu województwa i szpitali powiatowych.  

Innym przykładem, tym razem dokumentującym pewien brak realizmu ustawodaw-
cy, były rozwiązania wprowadzone rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad 
rachunku kosztów204. Nakładało ono na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek stoso-
wania wyliczonych procedur medycznych, co w aspekcie medycznym (ale w pewnym 
zakresie również technicznym i jakości zasobów ludzkich w zakładach publicznych) 
było zadaniem praktycznie niewykonalnym. Skomplikowane było bowiem zastosowa-
nie tego podejścia w praktyce szpitalnej, tzn. w stosunku do konkretnego chorego, 
cierpiącego na wiele schorzeń wzajemnie nakładających się na siebie. Konieczność 
zastosowania u tych chorych uzupełniających się badań diagnostycznych i indywidu-
alizowanych zleceń lekarskich często czyniła niemożliwym proste wprowadzenie wy-
liczonych procedur. Do tego dochodziło relatywnie skromne wyposażenie szpitali 
i zakładów w sprzęt i sieci komputerowe (generalna słabość systemów informatycz-
nych w zakładach opieki zdrowotnej).  

Kasy chorych otrzymały znaczny zakres realnej władzy, decydując o alokacji środ-
ków publicznych na zakup procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych. W pierw-
szym roku działalności kasy chorych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowały 
i zdefiniowały większość standardów świadczeń zdrowotnych. Określono także wa-
runki i wymagania związane z udzielaniem świadczeń, czyli niezbędny sprzęt medycz-
ny, kwalifikacje personelu, standard pomieszczeń, etc. Standardy te dołączono jako mate-
riał pomocniczy w przeprowadzanym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowot-
nych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tej sytuacji warunki kontraktowania określano 
bez konsultacji z drugą stroną procesu negocjacji, czyli ze świadczeniodawcami.  
                                                        

202 Szczegóły metodologii badań przedstawiane są w: [Kautsch M., Klich J. (2002) Kontrakty menedżer-
skie w opiece zdrowotnej, Gospodarka Narodowa, nr 4]. 

203 Treść kontraktów została przez badaczy raz jeszcze sprawdzona, tym razem pod kątem precyzyjnie 
zakreślonych zadań dla menedżera na kontrakcie. Za poprawnie skonstruowane uznano m.in. te umowy, 
które stawiały przed zarządzającymi jasne i mierzalne cele. Szczegóły metodologii badań przedstawiane są 
w: [Kautsch, Klich, 2002]. 

204 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998, nr 164, poz. 
1194). 
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Ustawodawca przesądzając o tym, że kontrakty podpisywane są z każdym ze 
świadczeniodawców z osobna (stroną jest zakład opieki zdrowotnej, lekarz, pielęgniar-
ka albo inna osoba wykonująca zawody medyczne poza zakładami opieki zdrowotnej, 
praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych) i nie dopuszczając do zawierania kon-
traktów z reprezentacją świadczeniodawców, stworzył bardzo niesymetryczny układ 
zależności między stronami. To musiało się przekładać na rozkład sił w procesie nego-
cjowania kontraktów, zwłaszcza jeżeli pamiętać o zwiększającej się konkurencji mię-
dzy świadczeniodawcami. Umowy ze świadczeniodawcami zawierane były na począt-
ku w drodze negocjacji, a potem po przeprowadzeniu konkursu ofert.  

Szybko okazało się, że negocjacje z przedstawicielami kas chorych nie są uzgad-
nianiem stanowisk i poszukiwaniem rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez 
obie strony tak, jak to przedstawiają podręczniki do zarządzania. Świadczeniodawcy 
mieli do wyboru albo akceptowanie stawek dla procedur medycznych i świadczeń 
zdrowotnych określonych przez kasy chorych (które w swoich decyzjach ograniczane 
były wysokością swoich budżetów i imperatywem samofinansowania się), albo nie-
podpisywanie kontraktu, co w praktyce oznaczałoby decyzję o zaprzestaniu działalno-
ści, jako że środki z kontraktów z kasami chorych stanowiły dominującą część przy-
chodów każdego zakładu opieki zdrowotnej. Ograniczenia w finansowaniu opieki 
zdrowotnej (wątek ten podjęty będzie szerzej w rozdziale 7, w p. 7.3) skutkowały wy-
muszaniem na świadczeniodawcach niższych wartości kontraktów, w tym przede 
wszystkim na leczenie szpitalne (angażujące najwięcej środków przeznaczonych na 
zakup świadczeń zdrowotnych). Czasami obniżanie wysokości kontraktów przyjmowa-
ło szeroki zakres. Na przykład w kontraktach na rok 2003 tylko dwa małopolskie szpi-
tale otrzymały więcej pieniędzy, podczas kiedy 41 pozostałych otrzymało niższe kon-
trakty, przy czym w niektórych szpitalach spadek nakładów wynosił przeszło 30% 
[Biuletyn Informacji Publicznej, 2003]. 

Dyskusje wokół samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Chociaż koncepcja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstała 
i była wprowadzana jeszcze przed reformą 1999 r., to mimo zmian płatnika i sposobu 
finansowania świadczeniodawców ustawodawca nie wprowadził zmian w zasadach 
organizacji funkcjonowania i gospodarowania finansami w samodzielnych publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, choć doświadczenia z samodzielnymi publicznymi za-
kładami opieki zdrowotnej z 1998 i 1999 r. pokazywały istnienie szeregu nieprawidło-
wości w tym zakresie [NIK, 1999a]. 

Z biegiem czasu coraz częściej podawana była w wątpliwość idea samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i formułowana ocena, że samodzielność 
w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej istniała tylko w nazwie [Przyszłość sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 2002]. Według niektórych 
autorów [Instytut Spraw Publicznych, 2003], samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej są z punktu widzenia prawa hybrydą i stwarzają spore problemy dla 
orzecznictwa. Konstrukcja prawna spzoz jest niespójna i wymaga ponownego opraco-
wania. Niewłaściwe jest traktowanie spzoz w analogiczny sposób jak przedsiębiorstw 
państwowych (co czyniło Ministerstwo Zdrowia). Realizacji zadań zakładów opieki 
zdrowotnej nie powinno się traktować jako prowadzenia działalności gospodarczej 
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i odnosić do spzoz mechanizmów przyjętych w przepisach o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zakłady opieki zdrowotnej powinny nawiązy-
wać w swej konstrukcji do rozwiązań z całkowicie wyodrębnionym organem założy-
cielskim. W sektorze publicznym takim odrębnym organem założycielskim powinny 
być nie organy jednostek samorządu terytorialnego, lecz utworzone przez nie i kontro-
lowane spółki kapitałowe bądź fundacje czy stowarzyszenia [Instytut Spraw Publicz-
nych, 2003]. 

Część regulacji ograniczających zakres samodzielności zakładów nosiła znamiona 
obiektywnych, związanych z dążeniem do zapewniania odpowiednich standardów opie-
ki zdrowotnej w zakładach205.  

Najbardziej spektakularnym przykładem ilustrującym hybrydowy charakter spzoz 
i prowadzącym do bardzo poważnych społecznych, prawnych i finansowych perturba-
cji może być przypadek tzw. lex 203 (przedstawiany szerzej w p. 5.5.3). Ustawodawca 
traktując zakład samodzielny na równi z przedsiębiorstwem, bankiem czy spółką prawa 
handlowego206, w Ustawie z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyj-
nym systemie kształtowania wynagrodzeń207 nałożył na spzoz obowiązek zwiększenia 
płac swoim pracownikom o 203 zł miesięcznie bez wskazania źródła finansowania. 
Przypadek ten jest interesujący z co najmniej dwóch punktów widzenia: prawnego 
i praktyki zarządczej.  

Błędne zapisy ustawy i brak wskazania źródła sfinansowania podwyżek uruchomił 
całą lawinę spraw sądowych, przy czym – co równie intrygujące – stanowiska sądów 
różnych instancji były w przedmiotowej sprawie czasami rozbieżne. Przypadek ustawy 
203 stanowił też podręcznikowy przykład błędu z zakresu praktyki zarządzania, kiedy 
to notujemy zasadnicze rozbieżności między zdefiniowanym zakresem odpowiedzial-
ności (spzoz odpowiada za wprowadzenie podwyżek) a zakresem realnej władzy 
/kompetencji podmiotu, któremu dany zakres odpowiedzialności się przypisuje (spzoz 
pozostaje w całkowitej zależności od wysokości kontraktów z kasą chorych i nie ma 
w praktyce żadnych możliwości realizacji zdefiniowanego dla niego zadania). Uwaga 
powyższa odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego.  

W sytuacji istnienia szeregu ograniczeń samodzielności zakładów opieki zdrowot-
nej (de nomine: samodzielnych) wśród osób związanych z resortem zdrowia zaczęły 
pojawiać się opinie, według których należałoby rozważyć możliwość powrotu do statu-

                                                        
205 Przykładami mogą tu być dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. 1999, nr 111, poz. 1314) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 
2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakła-
dach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. 2000, nr 44, poz. 520 z późn. zmianami – ostatnia: 
Dz.U. 2003, nr 99, poz. 918).  

206 Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest zgodnie z uchwałami Izby 
Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego FPK13/01 i FPK 14/01 z dnia 17 grudnia 2001 r. uznana 
za działalność gospodarczą. Skutkuje to ponoszeniem wszelkich obciążeń finansowych, w tym podatko-
wych, składek na PFRON w pełnej rynkowej wysokości przy równoczesnym braku mechanizmów kompen-
sujących, dostępnych w powszechnym obrocie gospodarczym. Na przykład spzoz nie są płatnikiem podatku 
VAT, nie mają zatem prawa do odliczeń tego podatku (który obciąża jednak towary i usługi zakupywane 
przez spzoz).  

207 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyro-
stu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. 2001, nr 5, poz. 45). 
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su jednostek budżetowych [Przyszłość samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, 2002]. Takie rozwiązanie byłoby jednak krokiem wstecz i kłóciłoby się 
z logiką podziału na płatnika i świadczeniodawców, jako że zakłady budżetowe nie 
posiadałyby prawa do występowania i zawierania kontraktów z płatnikiem.  

5.5.2. Dysfunkcje w zakresie udzielania świadczeń  

Świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
uprawnieni pacjenci mogli uzyskiwać we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej 
i praktykach lekarskich i pielęgniarskich oraz organizacjach (np. laboratoria), z który-
mi regionalne kasy chorych podpisały kontrakty na świadczenia zdrowotne. Takie 
rozwiązanie zmusiło lekarzy do przyjęcia bardziej aktywnej postawy, która nosiła 
pewne znamiona postawy przedsiębiorczej. Lekarze występując o kontrakt z kasą cho-
rych, musieli przedstawić listę pacjentów, którzy zadeklarowali korzystanie z usług 
danego lekarza (tzw. listy pozytywne pacjentów). Aby skłonić pacjentów do zapisania 
się do danego lekarza, trzeba było dysponować albo jakimś doświadczeniem zawodo-
wym, wyrobioną pozycją czy dobrą opinią wśród pacjentów, albo (młodzi lekarze 
wchodzący dopiero do zawodu) zaoferować takie warunki świadczenia usług, które 
mogły skłonić pacjentów do wpisania się na listę danego lekarza (dogodne godziny 
przyjęć, ułatwiona rejestracja, etc.). W tym ostatnim przypadku doszło do korzystnego 
mariażu młodości i aktywnej, przedsiębiorczej postawy lekarzy. 

Jak wspomniano, z porad specjalistów oraz z planowych hospitalizacji uprawnieni 
pacjenci mogli korzystać tylko po uzyskaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego208. Tworzyło to pewną zaporę w dostępie do tego typu świadczeń, co 
było dodatkowo wzmacniane mniejszymi od oczekiwanych kontraktami na świadcze-
nia specjalistyczne (a co powodowało niezadowolenie pacjentów). Ograniczenia 
w kontraktowaniu przez kasy chorych ilości porad i procedur medycznych z jednej, 
a zgłaszane (i realizowane przez spzoz) potrzeby zdrowotne rodziły problemy z do-
stępnością świadczeń zdrowotnych i powstawanie tzw. nadwykonań, czyli świadczeń 
zdrowotnych udzielonych przez zakład opieki zdrowotnej ponad limit określony 
w kontraktach z kasą chorych (zjawisko to będzie przedstawiane w p. 5.5.3). 

Ograniczenia budżetów regionalnych kas chorych i słabość systemu informacyjne-
go sprawiły, że możliwości hospitalizacji w danej kasie pacjentów należących do in-
nych kas chorych były ograniczone. Leczenie w innej kasie chorych wymagało od 
pacjenta najpierw pozyskania tzw. promesy na pokrycie kosztów leczenia z macierzy-
stej kasy i przedstawienie jej w kasie, gdzie świadczenie miało być udzielone. System 
taki nie posiadał znamion elastyczności i można było w oparciu o taką przesłankę wy-
kazywać, że nie był spełniony wymóg dostępu do świadczeń pacjentów posiadających 
uprawnienia do ich uzyskania.  

                                                        
208 Wyjątkiem były świadczenia wymienione w przyp. 44 w takich specjalnościach, jak: ginekolog 

i położnik, stomatolog, dermatolog i wenerolog, onkolog, psychiatra, okulista. Lista ta wzbogacona była 
następującymi świadczeniami: w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, 
środków odurzających i substancji psychoaktywnych, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla osób chorych 
na gruźlicę, dla inwalidów wojennych. 
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5.5.3. Dysfunkcje w zakresie finansowania 

Reforma z 1999 r. wprowadziła rozwiązania, które zwalniały państwo z finansowa-
nia służby zdrowia, przerzucając ten obowiązek na kasy chorych. Za leczenie zaś były 
odpowiedzialne publiczne, samodzielne, mające odrębną osobowość prawną zakłady 
opieki zdrowotnej, prywatne praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnych oraz niepu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej.  

W zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia notowano szereg dysfunkcji, 
z których część związaną z ograniczeniami praw właścicielskich przedstawiono już 
w p. 5.5.1 (niesprawności w zakresie organizowania i zarządzania). W tym miejscu do 
listy zjawisk już omawianych można dodać kilka innych, o nie mniejszej wadze: nie-
rozwiązaną kwestię pozyskiwania środków na inwestycje, świadczeń ponadkontrakto-
wych, zadłużenia spzoz, opłat od pacjentów oraz zadekretowanych przez sejm podwy-
żek dla pracowników służby zdrowia.  

Środki na inwestycje 

Kasy chorych przeznaczając środki publiczne na zakup procedur medycznych 
i świadczeń zdrowotnych, nie przyjmowały do wiadomości tego, że cena za procedurę 
medyczną czy świadczenie zdrowotne powinna zawierać odpisy amortyzacyjne za 
sprzęt używany do wykonywania danych procedur czy świadczeń. Kasy argumentowa-
ły, że finansowanie inwestycji jest zadaniem właściciela, czyli jednostek samorządu 
terytorialnego. Konsekwentnie odrzucały w procesie negocjacji ze świadczeniodaw-
cami (potem w konkursie ofert) ceny, które zawierały odpisy amortyzacyjne. Ponieważ 
to kasy chorych decydowały o formule negocjacji i przesądzały o wskaźnikach 
i miernikach przyjmowanych jako materiał do uzgodnień, uwzględnienie odpisów 
amortyzacyjnych praktycznie nie było możliwe. W rezultacie wskutek braku wystar-
czającego finansowania ze strony samorządów następował (i następuje) proces starze-
nia się sprzętu i aparatury.  

Trzeba w tym miejscu nadmienić, że problem pomijania odpisów amortyzacyjnych 
w kalkulowaniu ceny za usługę zdrowotną (procedurę medyczną) pojawił się jeszcze 
przed wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym, choć w innym kontekście. W raporcie NIK oceniającym tworzenie i funkcjo-
nowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej kontrolerzy wytknęli 
niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych i niewłączanie ich w ciężar kosztów dzia-
łalności zakładów [NIK, 1999a]. O ile jednak przed reformą 1999 r. niewłączanie odpi-
sów amortyzacyjnych do cen obciążało kierownictwo samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (co z kolei łączyć można było z błędami w kierowaniu 
zakładami), o tyle w procesie negocjacji z kasami chorych (czy potem w konkursie 
ofert) nieuwzględnianie odpisów amortyzacyjnych obciążało już kasy chorych209. Sta-
nowisko kas chorych w tej sprawie było motywowane ich ograniczonymi budżetami. 
Kasy chorych funkcjonowały w pierwszych dwóch latach (1999–2000) w warunkach 

                                                        
209 Przy czym taka wykładnia może być podważona m.in. poprzez odwołanie się do zadań kas chorych: 

są one odpowiedzialne za zakup świadczeń (a zatem nie muszą wykazywać zrozumienia dla warunków 
funkcjonowania świadczeniodawców).  
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znacznych niedoborów środków, a na koniec grudnia 2002 r. stan ich zobowiązań się-
gał 1,6 mld zł. Z tego powodu 12 kas chorych uruchomiło fundusze rezerwowe na 
około 625 mln zł [Pilonis, 2003c]. 

Nieuwzględnienie odpisów amortyzacyjnych w kalkulowaniu cen za procedury 
medyczne wyraźnie wskazuje na istnienie dysfunkcji w systemie finansowania ochrony 
zdrowia związanych z egzekwowaniem praw własności. Trudno bowiem przyjąć (za-
łożyć), że poprawnie zdefiniowany i właściwie motywowany właściciel majątku wyko-
rzystywanego w procesie świadczenia usług zdrowotnych akceptuje sytuację, która 
prowadzi do pomniejszania wartości jego majątku, tj. bez szans na jego proste odtwo-
rzenie, nie mówiąc już o potrzebach rozwojowych.  

Świadczenia ponadkontraktowe/ponadlimitowe 

Zgodnie z artykułem 7 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej: „(...) żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia 
świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu opieki zdrowotnej 
potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na za-
grożenie życia lub zdrowia”210. Zatem w praktyce, z uwagi na nieostrość terminu „za-
grożenie zdrowia i życia”, zakłady przyjmowały tzw. pacjentów ponadlimitowych, 
a potem – w sytuacji odmowy pokrycia kosztów leczenia tych pacjentów przez kasy 
chorych – próbowały dochodzić swoich racji przed sądem. 

Orzeczenia sądów były rozbieżne, ale na ogół niekorzystne dla szpitali. Zdarzały się 
jednak wyroki korzystne dla spzoz, jak np. wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 
W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że najważniejsze jest zdrowie pacjenta211, a nie 
limity [Matusz, 2002]. Według Nesterowicza [Nesterowicz, 2005], linia orzecznictwa 
Sądu Najwyższego może być jednak odmienna od tej przyjętej przez Sąd Okręgowy 
w Rzeszowie i może traktować umowy pomiędzy szpitalami a kasami chorych określa-
jące liczbę i rodzaj zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych jako wiążące212.  

Osobne przypadki stanowili pacjenci nieobjęci ubezpieczeniem (np. bezdomni), 
a trafiający na oddziały szpitalne w ramach ostrych dyżurów.  

Problem zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Ustawodawca w pracach nad zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym rozważał możliwość pojawienia się długów samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Jednak kontekst, w jakim podejmowano sprawę ewentu-
alnego zadłużenia, był odległy od realiów, w jakich funkcjonowały (i funkcjonują) 
spzoz („Tam, gdzie szpitale są niepotrzebne, przestaną one funkcjonować jako szpitale 
w naszym rozumieniu” [Żochowski, 1996], a z drugiej strony: „(...) kadra menedżerska 
                                                        

210 Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zmianami. 
211 W wyroku z 10 kwietnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie zasądził od Branżowej Kasy Chorych 

na rzecz Szpitala MSWiA 250 tys. zł za ponadlimitowe świadczenia. Uznał, że szpital nie mógł odmówić 
pacjentom usług zdrowotnych tylko dlatego, że kasa ustaliła limity świadczeń. Uzasadnił, że najważniejsze 
w służbie zdrowia jest zdrowie pacjenta, a nie ustalone limity; por.: [Matusz J. (2002), Szpital wygrał z kasą 
chorych. Liczy się zdrowie pacjenta a nie limity, Rzeczpospolita, 11 kwietnia]. 

212 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. IC CKN 393/01). 
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(...) nie zakłada możliwości upadku finansowego zakładu publicznego” [Żochowski, 
1996]. To podejście w pełni ukazuje życzeniowy charakter w myśleniu polityków.  

W rezultacie określono, że za zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej odpowiadają organy założycielskie i Skarb Państwa. Wynika to 
z ustawowego obowiązku nałożonego w ust. 6 art. 60 ustawy o zoz: zobowiązania 
i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji 
stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. Raz jeszcze wskażmy na to, że interesujące jest w tym kon-
tekście zestawienie ograniczonego wpływu jednostki samorządu terytorialnego na finan-
so-wanie swoich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z przyjęciem 
pełnej odpowiedzialności za zobowiązania tychże zakładów. 

W praktyce sądowej, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, w sytuacji, kiedy 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest w stanie samodzielnie pokryć 
deficytu213, to ujemny wynik finansowy musi być pokryty przez organ założycielski, 
czyli głównie przez powiaty i województwa. Co więcej, powiaty i województwa od-
powiadają również za szkody, które ponieśli wierzyciele wskutek niemożności odzy-
skania swoich pieniędzy [Lewandowska, 2005].  

Taki zapis i praktyka sądowa stanowią swoisty wentyl bezpieczeństwa dla kierow-
nictwa zakładu oraz dla jego dostawców. Perspektywa przejmowania zobowiązań 
i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez jednostki 
samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa nie tworzy skutecznych hamulców dla 
dalszego zadłużania się spzoz i wzmacnia pozycję kierownika zadłużonego zakładu 
w jego negocjacjach z dostawcami, wobec których zalega z płatnościami.  

Dług spzoz jest długiem publicznym i z tego powodu stanowi interesującą ofertę na 
rynku długów, a narastające zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (głównie szpitali) dynamizuje rynek obrotu wierzytelnościami spzoz. To 
z kolei przyczynia się do zwiększania obrotów i zysków prywatnych firm działających 
na tym rynku [Gielewska, 2003b]. Prywatne spółki handlujące długami spzoz (jak np. 
„Magellan”), kiedy już podejmują decyzje o wystąpieniu na drogę sądową214 z rosz-
czeniami wobec jednostek samorządu terytorialnego, robią to zazwyczaj skutecznie 
[Lewandowska, 2005]. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w sytuacji współistnienia 
własności prywatnej i publicznej własność publiczna wyeksponowana jest na bardziej 
agresywne działania ze strony własności prywatnej. Przybierają one rozmaitą postać 
i często mają charakter bądź to w sposób oczywisty sprzeczny z prawem, bądź z zasa-
dami etycznymi. To zaś z kolei łączy się z relatywną słabością problemu agencji 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zadłużenie samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej miało (i ma) liczne przyczyny, ale w tym miejscu należy 
wskazać na dwie: zaniżona w opinii kierowników spzoz wartość porad i procedur me-
dycznych przyjmowana w kontraktach z kasami chorych (vide: pozycja przetargowa 

                                                        
213 Co prawda, w sytuacji niemożności spłaty zadłużenia, według art. 60 ust. 4 ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej, organ, który utworzył zakład, wydaje rozporządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie 
formy gospodarki finansowej zakładu albo o jego likwidacji (możliwe jest też łączenie zakładów) lub też 
pokrywa ujemny wynik ze środków publicznych.  

214 „Magellan” Sp. z o.o. wystąpił z roszczeniem wobec województwa dolnośląskiego jako organu za-
łożycielskiego jednego ze szpitali. Spółka nie mogąc wyegzekwować należności od zadłużonego szpitala, 
wystąpiła do sądu przeciwko województwu. Wygrała w dwu instancjach.  
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kas chorych versus pozycja świadczeniodawców) oraz zbyt mała liczba kontraktowa-
nych przez kasy chorych porad i procedur.  

Opłaty od pacjentów 

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym stworzyła możliwości pobierania 
opłat od pacjentów np. w odniesieniu do ponadstandardowych świadczeń i materiałów 
z zakresu stomatologii, świadczeń zdrowotnych w szpitalach uzdrowiskowych i sanato-
riach uzdrowiskowych, pobytu i wyżywienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych. Sytuacja w odniesieniu do opłat pobieranych od pacjentów 
jest daleka od klarowności z uwagi na brak pełnego wykazu świadczeń ponadstandardo-
wych i tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Praktyka pobierania opłat była jednak stosowana nie tylko 
w odniesieniu do świadczeń ponadstandardowych, ale również do świadczeń kontrakto-
wanych przez kasy chorych, jednak tylko wówczas, kiedy zakład wyczerpał już limit 
danych świadczeń określony w kontrakcie. Działo się tak pomimo wyraźnego stanowiska 
Rzecznika Praw Obywatelskich uznającego takie procedury za niezgodne z prawem.  

Kierownicy zakładów stając wobec drastycznego braku środków na pokrycie kosztów 
bieżącego funkcjonowania zakładów, wprowadzali różne formy opłat i różne formalno-
prawne rozwiązania do ich pobierania (np. cegiełki, opłaty wnoszone na rzecz fundacji 
specjalnie w tym celu tworzonych przy zakładach opieki zdrowotnej lub ich częściach, 
etc.). Choć działalność taka pozostawia pewne wątpliwości tak w wymiarze prawnym, 
jak i przede wszystkim etycznym, to może być klasyfikowana jako przejaw postaw 
przedsiębiorczych. W tym kontekście zorientowanych na pozyskiwanie dodatkowych 
zasileń finansowych dla zakładów i poprawę ich położenia (przy założeniu, że benefi-
cjantami takich rozwiązań były zakłady, a nie indywidualne osoby tam zatrudnione).  

O stopniu dwuznaczności takich sytuacji może świadczyć znamienny fakt z prakty-
ki sądowej. Dyrektor Szpitala Klinicznego AM w Białymstoku został przez sąd grodz-
ki uznany winnym złamania prawa (szpital przez krótki czas pobierał opłaty od pacjen-
tów), ale sąd odstąpił od wymierzenia kary dyrektorowi, uznając, że wprowadzając 
opłaty dobrowolne, działał on w dobrej wierze [Od pacjentów brać nie wolno, 2005].  

W niedofinansowaniu sektora ochrony zdrowia widziano istotną barierę i stąd po-
nawiane były pomysły wprowadzenia ubezpieczeń dodatkowych, w ramach których 
pacjent, opłacając dodatkową składkę, mógłby otrzymać ponadstandardową usługę 
zdrowotną [Sośnierz, 2003]. Warunkiem było jednak wcześniejsze uporządkowanie 
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzenie tzw. koszyka 
usług gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ustawa 203 (lex 203) 

W sferze funkcjonalnej w finansowaniu zakładów opieki zdrowotnej w okresie 
1999–2002 pojawiło się brzemienne – jak się wkrótce potem okazało – w skutkach 
zakłócenie. Na fali strajków pielęgniarek w grudniu 2000 r. sejm uchwalił nowelizację 
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do ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń215, która zobowiązała publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej (liczące powyżej 50 pracowników) do podniesienia z po-
czątkiem 2001 r. miesięcznego wynagrodzenia ich pracowników (w 2001 i 2002 r.) 
o co najmniej 203 zł.216.  

Podstawowym mankamentem tej ustawy było to, że nie wskazywała ona precyzyj-
nie źródeł sfinansowania tej podwyżki217 (w formie stosownych zapisów w ustawie 
budżetowej), ani nie odnosiła się do procedury przekazywania środków do spzoz. Za-
kłady opieki zdrowotnej w większości przypadków tej ustawy nie zrealizowały (wg 
szacunków 62%). Nie miały bowiem na to dodatkowych środków, a w ramach kon-
traktów z kasami chorych podwyżek płac nie uwzględniano. Interesujące w tej sprawie 
jest to, że Trybunał Konstytucyjny, do którego skierowana została wspomniana ustawa, 
uznał, że jest ona zgodna z Konstytucją RP, a podstawową przesłanką do takiego orze-
czenia było zapewnienie ministra finansów oraz ministra zdrowia, że na podwyżki 
zgromadzono odpowiednie środki. 

Ten przypadek – określany następnie w mediach jako ustawa 203 (lex 203) – był 
nie tylko egzemplifikacją wadliwego rozwiązania w aspekcie czysto jurydycznym 
[Domagalski, 2005a], ale wykazywał cechy braku zgodności z filozofią reformy 
1999 r. i przyjętymi w jej ramach szczegółowymi rozwiązaniami.  

W warstwie jurydycznej Sąd Najwyższy musiał rozstrzygać kilka, wydawałoby się, 
podstawowych kwestii: czy podwyżki przyznano na trzy lata, czy na czas nieokreślony, 
czy można je cofnąć, a jeżeli tak, to w jakim trybie, czy obejmują wszystkie, czy tylko 
duże szpitale, czy można pobierać podwyżkę z ustawy niezależnie od wcześniej przy-
znanej na mocy wewnętrznego zakładowego porozumienia, wreszcie – czy zapisy 
ustawy obejmują także te zakłady opieki zdrowotnej, które już w trakcie podwyżek 
obniżyły zatrudnienie poniżej 50 osób, etc. Rozwiązania przyjętej nowelizacji pozo-
stawały w sprzeczności zarówno z ideą samodzielności zakładów opieki zdrowotnej, 
jak i mechanizmem finansowania samodzielnych zakładów. Rzucały też ciekawe świa-
tło na kwestie praw własności w systemie ochrony zdrowia i sposób ich egzekwowa-
nia. Samodzielnym zakładom ustawodawca narzucił obowiązek wprowadzenia podwy-
żek w zdefiniowanej wysokości bez wskazania źródeł planowanych podwyżek ani bez 
zdefiniowania, kto za te podwyżki jest odpowiedzialny. 

W starym modelu (tj. sprzed reformy 1999 r.) zobowiązany byłby do tego właści-
ciel, czyli organ założycielski. W nowym modelu w praktyce środki na sfinansowanie 
płac pochodzić mogły z kontraktów z kasami chorych, jako że właściciele (jednostki 
samorządu terytorialnego) nie mieli możliwości transferowania środków publicznych 
do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na cele inne, niż wymie-
nione w ustawie, a te wykluczały możliwość kierowania przez samorządy do swoich 
                                                        

215 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyro-
stu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. 2001, nr 5, poz. 45). 

216 Potem stawka ta zwiększona została o 110 zł. 
217 W wystąpieniach na forum sejmu zakładano obligatoryjny minimalny wzrost wynagrodzeń wszyst-

kich pracowników zakładów opieki zdrowotnej o kwotę równą w 2001 r. 203 zł brutto, a obciążenia z tym 
związane szacowano na kwotę 1028 mln zł. Jako źródła sfinansowania przyrostu wynagrodzeń wskazywa-
no na: 

− dodatkowe przychody z podniesienia poziomu składki na ubezpieczenie zdrowotne: 800 mln zł, 
− zawieszenie obowiązku zwrotu pożyczki przez kasy chorych (zaciągniętej w 1999 r.) dodatkowo na 

lata 2001–2003, co miało zwiększyć pulę środków o 400 mln zł, za: [Grottel, 2000]. 
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zakładów środków publicznych z przeznaczeniem na płace. Kasy chorych nie mogły 
jednak zwiększać wysokości kontraktów, gdyż dysponowały jedynie środkami pocho-
dzącymi ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i musiały przestrzegać zasad samofi-
nansowania.  

Te kwestie stały się wkrótce przedmiotem licznych kontrowersji prawnych 
i w sprawę włączony został Trybunał Konstytucyjny, który wyrokiem z dnia 18 grud-
nia 2002 r.218 rozstrzygnął kwestię zgodności ustawy 203 z Konstytucją RP, orzekając, 
że za realizację podwyżek współodpowiedzialność ponosi system finansów publicz-
nych. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie dawało jednak odpowiedzi na pyta-
nie, jaki podmiot w systemie finansów publicznych jest odpowiedzialny za realizację 
podwyżek (co z uwagi na charakter pytań kierowanych do Trybunału wydaje się cał-
kowicie zrozumiałe).  

Uznanie ustawy 203 za zgodną z Konstytucją RP zachęciło pracowników samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i organizacje związkowe do wystą-
pień z roszczeniami. Pojawił się jednak problem, kto ma być pozwanym. Praktyka 
sądowa była tu bogata, bo w roli pozwanych występowały: organ założycielski, Skarb 
Państwa [Domagalski, 2004]219, marszałek sejmu220, Kancelaria Sejmu [Suma pienię-
dzy, które powinien zapłacić Sejm..., 2004], minister zdrowia [Domagalski, 2005b], 
a nawet minister finansów [Domagalski, 2004]. W roku 2004 suma pieniędzy zasądzo-
nych przez sądy I instancji na korzyść zakładów opieki zdrowotnej wynosiła kilkana-
ście milionów złotych.  

Problem, kto ma być pozywany, podejmował również Sąd Najwyższy, zmierzając 
do rozstrzygnięcia, jaka jednostka „systemu finansowania ochrony zdrowia” powinna 
za podwyżki odpowiadać. Tej materii dotyczył też złożony pod koniec 2004 r. do Try-
bunału Konstytucyjnego wniosek o usunięcie wątpliwości, jakie niesie sformułowanie 
„system finansowania ochrony zdrowia” [Domagalski, 2005b]. Podejmowano również 
inne działania, które miały pomóc w sformułowaniu odpowiedzi na pytanie, kto odpo-
wiada za finansowe skutki ustawy. W tym kontekście 19 listopada 2004 r. sejm, 
uchwalając nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, dodał przepis, zgodnie 
z którym w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych niedbalstwem legislacyjnym 
reprezentantem Skarbu Państwa będzie minister ds. skarbu państwa [Domagalski, 
2004]. Ma to wykluczyć pojawiające się wątpliwości, czy sejm może być w ogóle 
w takich sprawach pozywany, i uchronić go od tej niewdzięcznej roli. 

W tym kontekście interesująco wygląda zderzenie nieścisłości terminu „system fi-
nansowania ochrony zdrowia” z podnoszoną wcześniej sprawą kwestionowania istnie-
nia „systemu ochrony zdrowia”. To zaś może upoważniać do stwierdzenia, że ciągle 

                                                        
218 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt K 43/01 (Dz.U. 2003, nr 1, 

poz. 14).  
219 Szpital im. M. Kopernika w Łodzi versus Skarb Państwa, za: [Domagalski, 2004]. 
220 Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 24 września 2003 r. rozstrzygnął, że to Skarb Państwa od-

powiada co do zasady za szkody legislacyjne wyrządzone ustawą 203. Tam też Sąd Najwyższy zasugerował 
(inni mówią, że wskazał) jako pozwanego sejm. Na takiej zasadzie sądy okręgowe orzekając w sprawach 
podwyżek 203 zł zasądzały od Skarbu Państwa (gdzie pozwanym był marszałek sejmu) stosowne kwoty. 
Rozwiązanie takie przyniosło jednak pewne komplikacje, bo wskutek braku jednoznacznego rozstrzygnię-
cia na rozprawach zamiast marszałka sejmu pojawił się pełnomocnik Kancelarii Sejmu, którego Sąd Apela-
cyjny odsyłał, za: [Domagalski, 2004].  
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mamy do czynienia z brakiem właściwego uporządkowania kluczowych terminów 
i koncepcji w polskim systemie ochrony zdrowia.  

Na wskazanie, kto ma finansować podwyżki 203 zł, trzeba było czekać do marca 
2006 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w dniu 30 marca 2006 r. podjął 
uchwałę, zgodnie z którą to Narodowy Fundusz Zdrowia jako następca prawny kas 
chorych odpowiada (pod pewnymi warunkami) za refundację obowiązkowych podwy-
żek 203 zł. Zakład opieki zdrowotnej, który występuje z roszczeniem221, musi wyka-
zać, że chociaż prawidłowo gospodarował środkami pozyskanymi z kontraktu z płatni-
kiem na udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie mógł pokryć kosztów tych podwyżek 
[Lewandowska, 2006a]. Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2006 r.222 uznał po 
raz kolejny, że Skarb Państwa nie może być adresatem roszczeń o rekompensatę na 
podwyżki 203 zł. Wyrok ten oznaczał, że szpitale, które uzyskały nieprawomocne 
wyroki zasądzające na ich rzecz od Skarbu Państwa zwrot pieniędzy wydanych na 
obowiązkowe podwyżki dla pracowników, nie dostaną tych pieniędzy [Lewandowska, 
2006b].  

Przypadek ustawy 203 obnażył ułomności w sferze realizacji praw własności 
w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wskazał, że w praktyce kompetencje samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (i właściciela tego zakładu) w kwe-
stii polityki płac i podwyżek płac w zakładzie są istotnie ograniczone, a stworzony 
zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym system finansowania 
ochrony zdrowia jest bardzo mało elastyczny.  

Dysfunkcje w finansowaniu świadczeń z powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go skutkowały narastaniem długów samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. Tym większa była potrzeba przeprowadzenia takich zmian w systemie, 
które zmniejszyłyby presję na zadłużanie się zakładów. Takie właśnie cele stawiano 
przed projektem restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej w roku 2000 i 2001. 

5.6. Przedsiębiorcy w sektorze ochrony zdrowia: umocowania prawne  

W okresie 1999–2003 dokonały się istotne zmiany (tak w sferze regulacji praw-
nych, jak i w sferze funkcjonalnej) w statusie lekarza, pielęgniarki i położnej oraz gru-
powych praktyk prowadzonych przez te grupy pracowników. Zapisy ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przewidywały, że lekarze, pielęgniarki i po-
łożne prowadzący prywatne praktyki mogli korzystać ze statusu przedsiębiorców pro-
wadzących swoje małe przedsiębiorstwa. W takim przypadku istniała konieczność 
dokonania rejestracji zarówno w izbach (lekarskich i pielęgniarskich), jak i w reje-
strach działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki administracji rządowej 
(organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta). Konieczność doko-
                                                        

221 Pod koniec 2005 r. toczyły się 493 sprawy przeciwko kasom chorych, których następcą jest NFZ. 
Wszczęły je szpitale, żądając zwrotu wydatków poniesionych na obowiązkowe podwyżki dla pracowników. 
Roszczenia zakładów opieki zdrowotnej z tego tytułu opiewały łącznie na ponad 2 mld zł (bez odsetek), za: 
[Lewandowska, 2006a]. 

222 Sygn. I CSK 120/05. 
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nywania podwójnej rejestracji napotkała jednak sprzeciw niektórych środowisk lekar-
skich, czemu towarzyszył zarzut rozrostu wymogów biurokratycznych. Częściowo 
w wyniku działań lobby lekarskiego przeprowadzone w czerwcu 2001 r. zmiany 
w ustawach o zawodzie lekarza oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej skut-
kowały wprowadzeniem nowych zapisów. 

Ustawa z czerwca 2001 r. wprowadziła nowy art. 50c, według którego „lekarze 
prowadzący indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę albo gru-
pową praktykę lekarską nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 19 listo-
pada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej” 223. Podobnie było w przypadku pie-
lęgniarek i położnych. Do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dodano art. 25c 
w brzmieniu: „Pielęgniarki, położne prowadzące indywidualną praktykę, indywidualną 
praktykę albo grupową praktykę pielęgniarek, położnych nie są przedsiębiorcami 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej”224. 

Zmiany wprowadzone ustawą z czerwca 2001 r. dotyczyły również doprecyzowa-
nia form prawnych, w jakich mogą być prowadzone grupowe praktyki lekarskie. W art. 
50a w ust. 1 wprowadzono dwie formy: spółkę cywilną i spółkę partnerską [Klich, 
2002]225. Pozostałe rozwiązania dotyczące funkcjonowania praktyk grupowych pozo-
stały niezmienione.  

W wyniku tych zmian procedury rejestracji praktyk zostały uproszczone, ale cena, 
jaką za rezygnację ze statusu przedsiębiorcy przyszło lekarzom, pielęgniarkom i położ-
nym zapłacić, była bardzo wysoka. Okazało się bowiem, że – jak konkluduje Halberda 
[Halberda, 2004] – „przepisy prawne regulujące sposób wykonywania usług medycz-
nych przez lekarzy nie są spójne z działem prawa określanym jako prawo przedsiębior-
ców”. W praktyce oznaczało to, że osoby prowadzące indywidualną, specjalistyczną 
czy grupową praktykę lekarską (oraz odpowiednio: pielęgniarską, położnych) były 
pozbawione możliwości korzystania z niektórych praw przysługujących przedsiębior-
com, np. z ubiegania się o pomoc publiczną w postaci dotacji PHARE, preferencyjnych 
pożyczek i poręczeń czy płacenia podatku w wysokości 19% z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej. W sytuacji zaistnienia wątpliwości co do kwa-
lifikacji praktyk lekarskich pojawiły się różne stanowiska.  

Sytuacja niejednoznaczności trwała do momentu, kiedy do ustawy o zawodzie leka-
rza i lekarza dentysty dodany został art. 49a, zgodnie z którym prowadzenie indywidu-
alnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekar-
skiej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej226. Istnieje zatem obowiązek dokonania 
wpisu tych praktyk do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych 
specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okręgową radę lekarską właściwą ze 

                                                        
223 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy 

o zawodzie lekarza (Dz.U. 2001, nr 89, poz. 969). 
224 Ibidem. 
225 Wprowadzenie spółki partnerskiej należy ocenić bardzo pozytywnie z uwagi na walory tej formy or-

ganizacyjno-prawnej dla podejmowania działalności w zakresie grupowych praktyk lekarskich, por.: [Klich, 
2002]. 

226 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 
1807). 
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względu na miejsce wykonywania praktyki227. Odpowiednie zmiany zostały też wpro-
wadzone w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.  

W ten sposób na gruncie regulacji prawnych efektywnie (czyli od wejścia w życie 
zmian zapisanych w ustawach) dopiero od września 2004 r. działalność lekarzy, pielę-
gniarek i położnych pracujących na własny rachunek została tak zapisana, by umożli-
wić osobom działającym w tym charakterze ubieganie się o pomoc publiczną i w ten 
sposób zrównanie ich szans z innymi przedsiębiorcami.  

Przedstawiane powyżej kwestie definiowania działalności przedsiębiorczej w sekto-
rze ochrony zdrowia wskazywały na wątpliwości interpretacyjne co do klasyfikacji dzia-
łalności lekarzy, pielęgniarek i położnych. Inną, równie istotną sprawą z punktu widzenia 
działalności przedsiębiorczej w obszarze świadczenia usług zdrowotnych były warunki 
stwarzane dla lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz prywatnych praktyk. 

Uogólniając można powiedzieć, że warunki otoczenia nie były dla przedstawicieli 
zawodów medycznych prowadzących swoje firmy specjalnie korzystne. 

O konieczności dokonywania powtórnej rejestracji była już mowa. Dodać tylko 
trzeba, że wiele uwag, protestów i kontrowersji wzbudzała opłata rejestracyjna, która 
w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wynosiła 350 zł, a praktyki specjali-
stycznej: 450 zł. Pieniądze te przeznaczane były m.in. na pokrywanie kosztów związa-
nych z wizytacją gabinetów. Rejestrowane na nowo, a już działające praktyki musiały 
zostać poddane wizytacji do roku 2003. Natomiast tworzone po 1 stycznia 1999 r. 
praktyki były wizytowane w ciągu 30 dni od zgłoszenia woli rejestracji i złożenia od-
powiednich dokumentów. Lekarze pracujący w gabinetach szkolnych, aby się usamo-
dzielnić, mogli wydzierżawić taki gabinet i zarejestrować własną praktykę prywatną. 

Wiele kłopotów sprawiały niektóre przepisy dotyczące warunków funkcjonowania 
gabinetu: wyposażenia gabinetu w sprzęt oraz spełnianie norm powierzchniowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem gabinet lekarski musi posiadać system sterylizacji i susze-
nia narzędzi. Lekarze stosowali tu różne rozwiązania: od budowy centralnej steryliza-
torni do zawierania umów (outsourcing) z przedsiębiorstwem zajmującym się steryli-
zacją. Wiele gabinetów posiadało własne urządzenia do sterylizacji, ale były i takie, 
które nie spełniały tego wymogu. W tym momencie pojawiały się wątpliwości związa-
ne z brakiem precyzyjnej regulacji standardów dla autoklawów, w które musiały być 
wyposażone gabinety. Stosowane do sterylizacji autoklawy mają dużą rozpiętość ce-
nową: od 6 do 150 tys. zł. Przeciętnie był to wydatek rzędu 20 tys., a zatem dość po-
kaźny. To z kolei rodziło problem dostępu do kredytów na zakup stosownego urządze-
nia, co w warunkach relatywnie słabo rozwiniętej oferty finansowo-kredytowej kiero-
wanej do małych i średnich przedsiębiorstw nie było zadaniem trywialnym. Resort 
zdrowia deklarował tu zrozumienie dla istniejących trudności i zapowiadał możliwość 
wydłużenia terminu dostosowania wyposażenia gabinetów, wystąpienie o zniesienie 
ceł na odpowiednie urządzenia, a w przypadku lekarzy odchodzących z pracy 
w szpitalach i decydujących się na założenie prywatnych praktyk – tanie kredyty  
[G. C., 1998].  

W wyposażeniu każdego gabinetu prywatnego powinien znaleźć się również zestaw 
reanimacyjny, gdyż ustawa o zawodzie lekarza nakłada obowiązek udzielania pomocy 

                                                        
227 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204 – tekst jednolity z późn. zmianami). 
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w sytuacjach zagrażających życiu. W tym przypadku problemy nie polegały tylko na 
dostępie do środków finansowych, ale dotyczyły kwestii natury sprawnościowej. Nie 
każdy bowiem prowadzący prywatną praktykę lekarz potrafił posługiwać się takim 
zestawem. Inną kłopotliwą sprawą były normy powierzchniowe. Według prawa, gabi-
nety stomatologiczne już istniejące musiały się wykazać powierzchnią co najmniej  
12 m kw., natomiast nowo otwierane 14 m kw. Gabinety ginekologiczne posiadały 
jeszcze większe normy i dodatkowo musiały być wyposażone w kabinę z bidetem. Do 
zwiększonego metrażu zobowiązane są też placówki o specjalnościach zabiegowych. 
W obu przypadkach powierzchnia nie mogła być mniejsza niż 18 m kw.  

Spełnienie norm i warunków podczas rejestracji nie oznaczało, że można było bez 
ograniczeń modernizować gabinet lub zaopatrywać go w dodatkowy czy lepszy sprzęt. 
Każda zmiana lub unowocześnienie dotyczące pomieszczeń, w których praktyka pry-
watna była prowadzona, jak też wyposażenie w nową aparaturę zgodnie z rozporzą-
dzeniem MZiOS musiały być poddane powtórnej wizytacji. 

 
Podsumowanie  

W oparciu o przedstawiane powyżej rozwiązania i oceny można wskazać, że w la-
tach 1999–2003 wprowadzono do systemu ochrony zdrowia w Polsce rozwiązania, 
które istotnie zmieniły sposób finansowania zakładów ochrony zdrowia oraz zmodyfi-
kowały zasady dostępu do świadczeń: 

ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zmieniony został w stopniu 
istotnym układ zależności między właścicielem majątku a strumieniami zasileń 
finansowych; wprowadzenie instytucji płatnika (kas chorych) doprowadziło do 
ograniczenia możliwości efektywnej egzekucji praw własności w stosunku do 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; samorządy (nowy 
właściciel) zostały pozbawione możliwości swobodnego transferowania środ-
ków publicznych do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej będących ich 
własnością; istniejące możliwości zasilania kapitałowego samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej przez ich właścicieli są ograniczone i nie 
dotyczą sfer i obszarów o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (np. sprzedaż świadczeń 
zdrowotnych, płace czy kapitał obrotowy); 

• 

• 

• 

• 

zakres odpowiedzialności właściciela majątku samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej jest szeroki, ale nie koresponduje dobrze z możliwo-
ściami właściciela w zakresie dysponowania własnością; 
w systemie ochrony zdrowia nie ma wbudowanych narzędzi skutecznego moty-
wowania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
do przeprowadzania głębszej restrukturyzacji zakładów, a idea kontraktów me-
nedżerskich została wadliwymi decyzjami resortu zdrowia skompromitowana; 
przykład wprowadzania złych wzorów umów menedżerskich przez resort zdro-
wia może być interpretowany w kategoriach dysfunkcji stosunków własnościo-
wych; są podstawy, by twierdzić, że prawidłowo skonstruowane kontrakty me-
nedżerskie pobudzały menedżerów do większej aktywności i poprawy efektyw-
ności działania kierowanych przez nich zakładów; 
płatnik, w odróżnieniu od właściciela, dysponuje skutecznymi narzędziami wpły-
wu na sposób wykorzystania majątku samodzielnych publicznych zakładów 
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opieki zdrowotnej – nie jest jednak zgodnie z literą prawa za działalność samo-
dzielnych zakładów odpowiedzialny; 
relacje między płatnikiem a świadczeniodawcami pozostają wysoce niesyme-
tryczne; w praktyce płatnik utrzymuje pozycję monopsonu z malejącymi szan-
sami na wprowadzenie śladowych choćby elementów konkurencji; 

• 

• 

• 

• 

system wprowadza i petryfikuje ograniczenia po stronie zasileń finansowych, co 
hamuje rozwój samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 
brak regulacji określających zakres świadczeń przysługujących w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (koszyka świadczeń gwarantowanych) 
tworzy ograniczenia dla rozwoju tak samodzielnych publicznych, jak i niepublicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej oraz tworzenia prywatnych ubezpieczalni; 
lekarze, pielęgniarki i położne oraz praktyki grupowe prowadzone przez te oso-
by są przez prawo traktowani jako przedsiębiorcy.  

 

 



Rozdzia ł  6 

ZMIANY W LATACH 2003–2004 

Rozwiązania reformy inicjowanej w styczniu 1999 r. były przedmiotem krytyki, 
a z czasem dokonano rewizji tych rozwiązań. W styczniu 2003 r. ustawą o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia228 wprowadzone zostały 
(brzemienne, jak się potem okazało w skutki) zmiany. 

• 
• 

                                                       

Celem tego rozdziału jest przedstawienie zmian wprowadzonych w systemie ochro-
ny zdrowia od kwietnia 2003 r. oraz zarysowanie perspektyw dalszych działań restruk-
turyzacyjnych w systemie ochrony zdrowia podejmowanych przez rząd (projekt usta-
wy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej) i 
niektóre organizacje oraz instytucje.  

6.1. Ocena rozwiązań reformy 1999 roku 

Reforma systemu ochrony zdrowia ze stycznia 1999 r. wprowadzana była przez 
rząd AWS-UW. Przed wyborami parlamentarnymi z 2001 r., odwołując się do nega-
tywnego odbioru rozwiązań reformy, politycy SLD pozostający w tym czasie w opo-
zycji przedstawiali krytyczną ocenę reformy. 

Podstawowymi punktami krytyki były: 
kasy chorych i ich działalność; 
poszerzający się zakres zróżnicowania w dostępie do świadczeń. 

Postulowano likwidację kas chorych i eliminację zróżnicowania, co spotkało się 
z chłodną oceną ekspertów229, którzy wskazywali zarówno na błędy w diagnozie [Gie-
lewska, 2002], jak i w postulowanych przez polityków SLD metodach kuracji [Strug, 
2002], które koncentrowały się na centralizacji systemu i skupieniu decyzji na pozio-
mie resortu zdrowia. Krytyka sytuacji w sektorze ochrony zdrowia, wzmacniana klima-
tem walki przedwyborczej, prezentowana była w mediach, wydawnictwach korporacji 

 
228 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391). 
229 Włodarczyk wykazywał, że negatywne zjawiska występujące w systemie ochrony zdrowia nie są je-

dynie efektem wprowadzenia kas chorych, ale kumulacją nierozwiązywanych od początku lat osiemdziesią-
tych problemów sektora ochrony zdrowia. Również do kwestii zróżnicowania należy podejść w sposób 
ostrożny, za: [Gielewska, 2002].  
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zawodowych pracowników opieki zdrowotnej oraz wydawnictwach specjalistycznych i 
fachowych.  

Przedmiotem krytyki były w pierwszym rzędzie praktyki i decyzje regionalnych kas 
chorych, najczęściej wiązane z niedostatecznym poziomem finansowania systemu. 
Wskazywano również na: 

nazbyt optymistyczne szacunki ściągalności składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, co skutkowało zadłużaniem się kas chorych [Ciechomska, 2000a]; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

rozbudowę administracji (wydziały zdrowia przy urzędach wojewódzkich, urzę-
dach marszałkowskich, nowo powołanych starostwach, a w niektórych dużych 
miastach wydziały zdrowia przy gminach); 
utrudnienia w korzystaniu przez ubezpieczonych ze świadczeń zdrowotnych 
w innych niż macierzysta kasach chorych i konieczność uzyskiwania tzw. promes 
jeszcze przed uzyskaniem świadczenia w innej niż macierzysta kasie chorych; 
brak możliwości szybkiego zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.  

Również analiza nakładów na świadczenia szpitalne prowadziła do formułowania ne-
gatywnych ocen [Popowski, Zarzeczna-Baran, Pęgiel-Kamrat, 2002]. Konstatowano, że: 

w latach 1999–2001 nastąpił spadek udziału środków powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego alokowanych w obszarze świadczeń szpitalnych;  
w okresie tym wartość środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń 
szpitalnych była istotnie niższa od inflacji; 
dynamika przyrostu środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego istotnie wyprzedzała dynamikę przyrostu świadczeń w segmencie świad-
czeń szpitalnych.  

Kasy chorych na bardzo różnym poziomie ustalały udział segmentu świadczeń szpi-
talnych w całym koszyku finansowanych świadczeń. Oceny takie mogą być jednak 
kwestionowane, gdyż baza informacji wykorzystanych do analizy była niepełna, np. 
w przywoływanej powyżej analizie nie uwzględniono podgrup świadczeń wysokospe-
cjalistycznych, które od 2000 r. wyłączono z finansowania przez budżet państwa 
i włączono je do budżetów kas chorych. 

Różnorodność zasad kontraktowania przez regionalne kasy chorych skutkowała m.in.: 
brakiem jednolitych i porównywalnych warunków kontraktowania świadczeń 
zdrowotnych pomiędzy kasami; 
brakiem jednolitego systemu ewidencji świadczeń; 
brakiem jednolitych zasad finansowania poszczególnych rodzajów świadczeń; 
brakiem jednolitej i porównywalnej terminologii kontraktowanych świadczeń 
pomiędzy kasami; 
brakiem jednolitych zasad odnoszących się wymagań stawianych świadczenio-
dawcom co do jakości udzielanych świadczeń w poszczególnych rodzajach 
świadczeń zdrowotnych [Wdowiak, 2002]. 

Należy podkreślić, że podstawa formułowania przedstawianych powyżej sądów 
mogła być kwestionowana. Brakowało bowiem pogłębionej i poszerzonej analizy 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jedną z takich prób analizy, uwzględnia-
jącą aktywności podstawowych aktorów instytucjonalnych w latach 1999–2001 jest 
raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych przygotowany przez zespół pod 
kierunkiem Stanisławy Golinowskiej [Golinowska i in., 2002]. Niestety, zarówno dia-
gnozy i oceny przedstawiane w tym raporcie, jak i formułowane w jego zakończeniu 
wnioski i rekomendacje nie zostały wykorzystane. W dyskusji na temat wyników re-
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formy ochrony zdrowia z rzadka pojawiały się oceny uwzględniające również niektóre 
pozytywne rezultaty przeprowadzonych zmian230.  

Nie pretendując do wyczerpującego przedstawienia listy krytykowanych rozwiązań 
reformy z 1999 r., skoncentrujmy się na analizie SWOT systemu ochrony zdrowia, 
jaka została zaprezentowana na początku lutego 2002 r. i zamieszczona na stronach 
internetowych Ministerstwa Zdrowia [Medycyna Praktyczna, 2005]. Przybliżenie tej 
analizy SWOT jest również uzasadnione tym, że podjęte przez rząd SLD-PSL zmiany 
w sposobie działania systemu ochrony zdrowia odwoływały się do słabości rozwiązań 
reformy z 1999 r. przedstawianych właśnie w tym dokumencie.  

Do słabych stron reformy w przywoływanej powyżej analizie SWOT zaliczono m.in.:  
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

                                                       

zbyt małą składkę na ubezpieczenie zdrowotne; 
nieadekwatne (zbyt niskie) nakłady na ochronę zdrowia (ok. 4% PKB); 
niedostateczne oddzielenie właścicieli zakładów opieki zdrowotnej od dyspo-
nentów środków finansowych (sejmiki są właścicielami zakładów oraz powołują 
rady kas); 
nieprzygotowanie systemu informatycznego ZUS do zbierania i identyfikacji 
składki; 
brak systemowych rozwiązań prowadzących do właściwego rozmieszczenia 
świadczeniodawców; 
nieprawidłową (zastaną) bazę szpitalną i strukturę oddziałów szpitalnych; 
niewłaściwe przygotowanie w zakresie analizy potrzeb ubezpieczonych i racjo-
nalnego planowania liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych; 
wprowadzenie limitów kontraktowanych świadczeń zdrowotnych;  
za dużą niezależność kas chorych; 
niedostateczne podstawy prawne funkcjonowania Krajowego Związku Kas Cho-
rych (stąd propozycja jego likwidacji);  
„nieudolne” wdrażanie reformy w okresie początkowym;  
brak akceptacji pacjentów dla głównych założeń reformy i brak polityki infor-
macyjnej; 
zbyt małą liczbę szkoleń dla kadr i pracowników ochrony zdrowia na temat 
ustawy o puz;  
brak rozporządzeń wykonawczych dotyczących dokumentacji lekarskiej.  

W ocenie Ministerstwa Zdrowia mocne strony reformy to m.in.:  
wyodrębnienie środków na ochronę zdrowia z ogólnej puli środków budżeto-
wych; 
wprowadzenie systemu opartego na solidaryzmie społecznym; 
poprawa gospodarności świadczeniodawców; 
zrównanie w prawach podmiotów publicznych i niepublicznych;  
wprowadzenie mechanizmów konkurencji; 
zapewnienie prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy w obszarze działania 
kasy; 
rozpoczęcie procesu restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia, racjonalizacja 
zatrudnienia i dostosowanie struktury udzielanych świadczeń do potrzeb; 
nadanie lekarzom rodzinnym funkcji racjonalizatorów korzystania ze świadczeń. 

 
230 Reforma miała dobre i złe strony – uważa resort zdrowia, Medycyna Praktyczna; pozyskano 18 marca 

2005 r. z : http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=11310&_tc=1A2D15B012F34EBDAAF2072AF2869A83 
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Zagrożeniami dla systemu ochrony zdrowia były (w czasie przygotowywania tej 
analizy) m.in.:  

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

                                                       

niewłaściwy system motywacyjny; 
zmniejszenie kapitałów własnych jednostek opieki zdrowotnej; 
zaniechanie kontynuowania prac nad wdrożeniem Rejestru Usług Medycznych;  
rozmycie kompetencji i odpowiedzialności;  
brak rozwiązań przeciwdziałających niekontrolowanym wydatkom na refunda-
cję leków;  
niedostateczna systematyczna analiza potrzeb i zagrożeń zdrowotnych;  
protesty środowisk medycznych dotyczące redukcji etatów, niskich zarobków 
i złych warunków pracy; 
przekazanie kasom drogich procedur i programów zdrowotnych bez przekazania 
środków finansowych.  

Szanse dla systemu ochrony zdrowia, tak jak to widzieli autorzy analizy, to m.in.:  
ujednolicenie systemu;  
wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego i doprowadzenie do spraw-
nego obiegu informacji o przepływach pieniężnych pomiędzy płatnikiem 
a rynkiem usług zdrowotnych;  
doprowadzenie do identyfikacji ubezpieczonych poprzez Centralny Rejestr 
Ubezpieczonych;  
umożliwienie wprowadzenia ubezpieczeń dodatkowych;  
pozyskanie aprobaty społecznej dla zmian;  
określenie skutecznego sposobu monitorowania gospodarki lekami;  
kontynuacja restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej [Medycyna Praktycz-
na, 2005]. 

Przedmiotem krytyki ministra zdrowia był wysoki (sięgający 30%) udział współ-
płacenia pacjenta w finansowaniu systemu ochrony zdrowia (przy 70% udziału wydat-
ków publicznych na ten cel), podczas kiedy standardy promowane przez WHO usta-
wiały te wielkości w proporcjach (odpowiednio): 15 i 85% [Gielewska, 2002]. Kryty-
kowano również mechanizm wyrównywania różnic między kasami chorych [Starostwo 
Powiatu Oleckiego, 2001]231.  

 
231 Rada Powiatu Olecko skierowała do rządu, Związku Powiatów Polskich i do wiadomości Warmiń-

sko-Mazurskiej Regionalnej Kasy Chorych w Olsztynie stanowisko, w którym czytamy m.in.: „Rada Po-
wiatu Olecko-Gołdapskiego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją ochrony zdrowia w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, a tym samym w powiecie olecko-gołdapskim, wynikającą ze zbyt niskiej 
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wadliwie skonstruowanym i krzywdzącym mechanizmem fundu-
szu wyrównawczego między kasami chorych. Powyższy mechanizm wyrównawczy skutkuje znacznymi 
dysproporcjami środków finansowych liczonych na jednego ubezpieczonego z poszczególnych kas cho-
rych. Powoduje to nierówność obywateli w zakresie dostępności i poziomu możliwych do zaoferowania 
usług zdrowotnych na terenie poszczególnych kas. Niepokojącym jest jedynie 40% udział środków zgro-
madzonych przez kasy w redystrybucji poprzez w/w. fundusz wyrównawczy. Sytuacja taka stoi w rażącej 
sprzeczności do gwarancji równości obywateli przewidzianej ustawą zasadniczą, zwłaszcza w tak istotnym 
społecznie aspekcie, jakim jest ochrona zdrowia. Skoro składka na ubezpieczenie zdrowotne ma charakter 
podatkowy, to powinny istnieć zasady równego dostępu do w/w. środków. Kierowani zatem dobrze pojętą 
troską o poziom zabezpieczenia zdrowotnego, dostępność do świadczeń zdrowotnych i zagwarantowaniem 
równości wszystkich obywateli, apelujemy do rządu RP o pilne podjęcie prac nad niezbędnymi zmianami 
obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji powyższych postulatów”; pozyskano 3 lutego 2005 r. z: 
http://www.powiat.olecko.pl/ogl21/s6.htm 
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Taka krytyczna diagnoza skłoniła rząd SLD-PSL wyłoniony po wyborach z jesieni 
2001 r. do przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie administrowania środkami publicz-
nymi wykorzystywanymi do finansowania świadczeń zdrowotnych. Kluczowym roz-
wiązaniem była likwidacja kas chorych (wpisana jeszcze przed wyborami do programu 
wyborczego SLD). 

Istotną przesłanką projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia było narasta-
jące zadłużenie szpitali. Na początku 2003 r. było ono szacowane na około 5 mld złotych 
[Gielewska, 2003b], choć minister zdrowia podawał liczbę 5,5 mld [Pilonis, 2003c], a 
szacunki Związku Powiatów Polskich były jeszcze wyższe i opiewały na 5,7 mld (co na 
dodatek było wartością zaniżoną, jako że obejmowało tylko długi szpitali powiato-
wych). W dyskusjach pojawiały się jeszcze wyższe szacunki i np. według posłanki 
LPR Urszuli Krupy, długi spzoz mogły sięgać nawet 11 mld zł [Pilonis, 2003c].  

Problem zadłużenia nie był tylko udziałem szpitali, ale większości spzoz. Na koniec 
grudnia 2001 r. wynik finansowy netto 1705 samodzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej badanych przez GUS232 zamknął się stratą w wysokości 1,7 mld zł, tj. 
o 0,5 mld zł większą niż w roku 2000 [Wyniki samodzielnych publicznych..., 2001]. 
Spośród tych 1705 jednostek 694 podmioty osiągnęły zysk, 982 poniosły stratę,  
a w pozostałych 29 jednostkach wynik finansowy netto wyniósł zero.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiane będą w układzie proponowanym przez 
Chernichovsky’ego i przyjętym w całym opracowaniu, czyli w podziale na trzy pod-
stawowe funkcje pełnione przez system ochrony zdrowia (lub też pola wydzielonych 
aktywności): organizowanie i zarządzanie, udzielanie świadczeń oraz finansowanie. 

Negatywna ocena reformy z 1999 r. została powtórzona również pod koniec 2005 r. 
Pozostająca wówczas w opozycji Platforma Obywatelska udostępniła dokument pro-
gramowy przygotowany przez grono kilkunastu ekspertów, a dotyczący wizji reform 
w sferze polityki, gospodarki, spraw publicznych, funkcjonujący pod nazwą raportu Ro-
kity [Jankowski i in., 2005]. W dokumencie tym w odniesieniu do oceny reformy ochro-
ny zdrowia zapoczątkowanej w 1999 r. wskazywano m.in. na następujące słabości: 

• 
• 

• 

• 

• 

                                                       

brak skutecznego mechanizmu nadzorczo-kontrolnego; 
brak wspólnych standardów w zakresie katalogu świadczeń i brak jawności kon-
traktów (co doprowadziło m.in. do zróżnicowania stawek jednostkowych za te 
same świadczenia nawet w skali 1:10); 
brak jednolitych standardów zbierania i przepływu informacji (zaowocowało to 
m.in. powstaniem niekompatybilnych systemów informatycznych); 
brak mechanizmów ograniczenia kosztów przy powiązaniu wynagrodzenia świad-
czeniodawcy z liczbą wykonanych świadczeń i otwarciu systemu (tj. wprowa-
dzeniu zasady, że każdy może wykonać świadczenie, jeśli tylko wybierze go pa-
cjent); 
dokonywanie nominacji w kasach z klucza politycznego. 

 
232 W latach 1999–2001 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej objęte zostały sprawozdaw-

czością GUS – sprawozdaniem o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (for-
mularz F-01/z), zawierającym bilans oraz informacje o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach. 
W skład badanej grupy 1705 spzoz (wg klas PKD) wchodziły: szpitalnictwo – 662 jednostki, praktyka 
lekarska – 876 jednostek, praktyka stomatologiczna – 13 jednostek, pozostała działalność związana 
z ochroną zdrowia – 141 jednostek, pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem – 9 
jednostek, pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania – 4 jednostki.  

 



 168

Wychodząc z tak formułowanych zarzutów wobec rozwiązań zastosowanych 
w 1999 r., w roku 2003 przystąpiono do działań modyfikujących przyjęte wcześniej 
rozwiązania.  

6.2. Cele i założenia reformy systemu ochrony zdrowia z 2003 roku 

Po wygranych w 2001 r. wyborach SLD przystąpiło do wprowadzania zmian do re-
formy przeprowadzonej w 1999 r. Zmiany dokonywane były pod hasłami zrównania 
warunków finansowania świadczeń oraz ułatwienia dostępu ubezpieczonych do świad-
czeń zdrowotnych.  

W przygotowywanej strategii Ministerstwa Zdrowia [Ministerstwo Zdrowia, 2002] 
zasadniczym celem projektowanej reformy miało być: „Przywrócenie obywatelom 
naszego kraju poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego”. W dokumencie przyjętym przez 
Radę Ministrów [Ministerstwo Zdrowia, 2002a] sprecyzowano, że realizacja tego za-
dania będzie możliwa poprzez wprowadzenie w życie programu Narodowej Ochrony 
Zdrowia. Realizacja programu Narodowej Ochrony Zdrowia uznana została za możli-
wą wtedy, gdy: 

1) przywróci się konstytucyjną odpowiedzialność Rządu za prowadzenie polityki zdrowotnej 
państwa;  

2) zlikwiduje się kasy chorych, natomiast system opieki zdrowotnej finansowany będzie przez 
jeden Narodowy Fundusz Zdrowia, z szesnastoma oddziałami wojewódzkimi;  

3) kontraktowanie świadczeń przez Fundusz odbywać się będzie w oparciu o wojewódzkie pla-
ny zdrowotne, plany zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych oraz oferty świadczeniodawców;  

4) zapewni się każdemu obywatelowi dostęp do pomocy medycznej o każdej porze dnia i nocy, 
w oparciu o pracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nocną wyjazdową pomoc lekarską 
oraz zintegrowane ratownictwo medyczne;  

5) dzięki zwiększeniu liczby lekarzy rodzinnych i zmianie zasad kontraktowania porad specjali-
stycznych zlikwiduje się kolejki w dostępie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i leka-
rzy specjalistów;  

6) zostanie określona sieć szpitali publicznych, które będą wyłączone z prywatyzacji, dla pokry-
cia zapotrzebowania na usługi zdrowotne, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywatelom;  

7) zracjonalizuje się gospodarkę środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia, 
dzięki wprowadzeniu Rejestru Usług Medycznych i prowadzeniu polityki lekowej państwa;  

8) zapewni się każdemu choremu równy dostęp do leków niezbędnych w trakcie leczenia, nieza-
leżnie od jego sytuacji materialnej;  

9) wprowadzi się w jednakowe ogólnopolskie priorytety w polityce zdrowotnej, takie jak: opieka 
nad matką i dzieckiem, opieka profilaktyczna w miejscu nauki i wychowania, profilaktyka 
chorób układu krążenia i chorób nowotworowych;  

10) zostaną uporządkowane zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych;  
11) będą wspierane i wyróżniane wzorowe postawy etyczne pracowników ochrony zdrowia, tak 

by przywrócić w społeczeństwie należną rangę zawodów medycznych [Ministerstwo Zdro-
wia, 2002a].  

Lektura powyższych zamierzeń daje dosyć wyraźny obraz zamierzonych zmian. Jak 
formułował to podpisany pod dokumentem nowy minister zdrowia Mariusz Łapiński:  
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Proponowane przez Ministra Zdrowia kierunki zmian opierają się na rzetelnej analizie tego, 
co dziś dzieje się w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Kierunki te już obecnie spotykają się 
z korzystnymi opiniami ekspertów WHO, OECD i Banku Światowego. Proponowane zmiany nie 
mają na celu wprowadzania kolejnego zamieszania, mogącego jeszcze bardziej pogorszyć dostęp 
obywateli naszego kraju do świadczeń zdrowotnych. W sposób przemyślany i ewolucyjny zosta-
ną stopniowo wyeliminowane wszelkie dotychczasowe patologiczne rozwiązania przy jednocze-
snym zachowaniu prawidłowych regulacji. Te pozytywne regulacje dotyczą przekształceń w pod-
stawowej opiece zdrowotnej i rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej [Ministerstwo 
Zdrowia, 2002a].  

Minister zdrowia uzasadniając konieczność poprawy dostępu do świadczeń, wskazał 
na cztery źródła, z których pokryte miały być koszty zwiększenia dostępu do świadczeń 
zdrowotnych:  

• 
• 
• 
• 

                                                       

oszczędności na lekach;  
wprowadzenie Rejestru Usług Medycznych;  
nowy system finansowania szpitali oraz  
środki od firm ubezpieczeniowych, pokrywających koszty leczenia ofiar wy-
padków komunikacyjnych.  

Jak podkreślano w prasie branżowej, wskazane przez ministra źródła i szacunki do-
datkowych przychodów pozyskiwanych z tychże źródeł były nierealistyczne, bo sięga-
ły 25% budżetu kas chorych [Gielewska, 2002].  

4 lutego 2002 r. minister M. Łapiński przedstawił Narodową Ochronę Zdrowia – 
Strategiczne kierunki działań MZ w latach 2002–2003, a 12 lutego Rada Ministrów 
zaakceptowała główne założenia programu. Zasadniczym elementem reformy rządu 
SLD-PSL była uchwalona w styczniu 2003 r. ustawa o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia233. Zgodnie z przyjętym schematem zmiany wpro-
wadzone tą ustawą będą przedstawiane w podziale na sferę organizacji i zarządzania, 
świadczenia usług oraz finansowania usług zdrowotnych. 

6.2.1. Zmiany w zakresie organizowania i zarządzania   

Ustawa powoływała do życia Narodowy Fundusz Zdrowia (efektywnie od 1 kwiet-
nia 2003 r.) jako państwową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną 
(art. 36 ust. 1). W skład Funduszu wchodzą: centrala oraz oddziały wojewódzkie, 
w których mogą być tworzone placówki terenowe. Do zakresu działania NFZ należy 
w szczególności:  

1) zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielanych w przypadku choro-
by, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom, a także 
promocja zdrowia,  

2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych,  

3) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych 
w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów,  

 
233 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391). 
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4) wykonywanie zadań zleconych i finansowanych przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia,  

5) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie 
ochrony zdrowia,  

6) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.  
NFZ nie prowadzi działalności gospodarczej ani zakładów opieki zdrowotnej. Nie 

może być również ich właścicielem, ani nie może posiadać w jakiejkolwiek formie 
praw własności w stosunku do podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej 
lub apteki, w szczególności nie może być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek 
prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, czy akcjonariuszem lub udziałowcem spółek 
prowadzących obrót lekami.  

Organami Funduszu są Rada Funduszu (tworzona z 13 osób powoływanych przez Pre-
zesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję) oraz Zarząd Funduszu (prezes Funduszu po-
woływany przez prezesa Rady Ministrów oraz trzech zastępców: do spraw medycznych, 
finansowych i zastępca do spraw służb mundurowych). Przy oddziałach wojewódzkich 
Funduszu prezes Funduszu powołuje rady społeczne (14 osób na 5-letnią kadencję).  

Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz jest 
umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta pomiędzy Funduszem i świad-
czeniodawcą, przy czym suma kwot zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców 
nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finanso-
wym Funduszu (art. 72).  

Powyższe rozwiązania nie odbiegały w sposób istotny od tych, które regulowały 
działanie zlikwidowanych kas chorych. Istotną różnicą było jednak scentralizowanie 
decyzji na poziomie prezesa i centrali Funduszu (kosztem uszczuplenia kompetencji 
dyrektorów regionalnych oddziałów NFZ).  

Rozwiązania w zakresie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych odpowiadały 
tym obowiązującym w okresie działania kas chorych. Zatem umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych są jawne i określają w szczególności:  

1) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,  
2) warunki udzielania świadczeń,  
3) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami,  
4) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,  
5) zasady rozpatrywania kwestii spornych i zażaleń.  
Fundusz nie może zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z leka-

rzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psycholo-
giem, jeżeli udzielają oni świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy, który zawarł 
umowę z Funduszem. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń zdro-
wotnych odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:  

1) konkursu ofert albo  
2) rokowań.  
Rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych określało warunki 

świadczenia usług zdrowotnych przez świadczeniodawców i precyzowało znaczenie 
terminu: świadczeniodawca234. Świadczeniodawca został obowiązany do raportowania 

                                                        
234 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udziela-

nia świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 589). 
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do NFZ na temat świadczenia usług. Świadczeniodawca nie może przenosić na osobę 
trzecią swoich praw i obowiązków bez pisemnej zgody NFZ (§ 8 z Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. przywoływanego powyżej) i jest wynagra-
dzany w okresach miesięcznych z dołu.  

Podstawowym trybem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych jest konkurs ofert. Komisja konkursowa ma obowiązek prze-
prowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział 
więcej niż jeden oferent. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej składnikiem ofer-
ty jest lista zadeklarowanych podopiecznych do lekarza, który udziela świadczeń 
zdrowotnych w ramach zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej, albo do 
pielęgniarki lub położnej, które udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu 
opieki zdrowotnej, praktyki pielęgniarskiej lub praktyki położniczej.  

Przez rokowania rozumie się tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń zdro-
wotnych, w którym NFZ prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia ceny i liczby 
świadczeń zdrowotnych z taką liczbą świadczeniodawców, która zapewni wybór naj-
korzystniejszej oferty oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż 
trzech świadczeniodawców, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter świadczeń 
zdrowotnych lub ograniczoną dostępność do świadczeń jest mniej świadczeniodawców 
mogących ich udzielać. Fundusz obowiązany jest do traktowania na równych prawach 
wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świad-
czeń zdrowotnych i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie 
uczciwej konkurencji (art. 86). Do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie mogą być zawierane na czas nie-
oznaczony. Zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody 
Rady Funduszu. W przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
na okres dłuższy niż rok świadczeniodawca przez okres obowiązywania umowy nie 
może ubiegać się o zawarcie nowej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym 
samym zakresie i dotyczącej tego samego przedmiotu (art. 97 ust. 2). Takie rozwiązanie 
można uznać za preferujące interesy płatnika ponad interesami świadczeniodawców 
i można fakt ten interpretować w kategoriach nadużywania dominującej pozycji przez 
płatnika. Dopiero pod koniec 2005 r. NFZ zaczął w szerszym zakresie stosować kontrak-
ty 3-letnie.  

6.2.2. Zmiany w zakresie udzielania świadczeń  

W tym zakresie nie wprowadzono większych zmian. Ubezpieczony dalej ma prawo 
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród leka-
rzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego (nie częściej niż dwa razy 
w roku) i czyni to, wypełniając specjalny formularz Funduszu.  

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do podejmowania wszel-
kich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 
a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej. W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 
świadczeniodawca zapewnia ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych oraz 
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pomocy wyjazdowej zgodnie z zakresem swoich kompetencji. Świadczenia zdrowotne 
znajdujące się w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mogą być udzie-
lane – na podstawie odpowiednich porozumień – przez innych świadczeniodawców. 
Zakres kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 
uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń, miał 
określić minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii prezesa NFZ, 
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Maksymal-
na liczba ubezpieczonych w poz dla świadczeniodawcy udzielającego świadczeń poz 
ma być ustalana w krajowym planie.  

Podobnie jak poprzednio, korzystanie z badań diagnostycznych i leczenia specjali-
stycznego odbywa się na podstawie skierowania lekarza poz. Skierowanie nie jest wy-
magane do świadczeń: 

1) ginekologa i położnika,  
2) stomatologa,  
3) dermatologa,  
4) wenerologa,  
5) onkologa,  
6) okulisty,  
7) psychiatry,  
8) dla osób chorych na gruźlicę,  
9) dla osób zakażonych wirusem HIV,  

10) dla inwalidów wojennych,  
11) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psycho-

aktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego.  
W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są 

udzielane bez wymaganego skierowania. 
Ubezpieczeni mają prawo do wyboru świadczeniodawcy udzielającego porad spe-

cjalistycznych (lub szpitala) spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy 
z NFZ. Nowa ustawa stanowiła, że ambulatoryjne specjalistyczne świadczenie zdrowot-
ne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (jeże-
li jest ono wymagane) jest opłacane przez ubezpieczonego. W nowej ustawie doprecy-
zowano przepisy i rozszerzono niektóre uprawnienia ubezpieczonych [Biuro do spraw 
Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, 2003], zmniejszając tym samym zakres 
podmiotowego ograniczenia w dostępie do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. 

Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęto żołnierzy odbywających zasadni-
czą służbę wojskową, przeszkolenia i ćwiczenia wojskowe, pełniących służbę wojsko-
wą w czasie mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydatów na żołnierzy zawodo-
wych oraz poborowych i odbywających służbę zastępczą poborowych, pełniących 
służbę w policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. Mogą oni w sytuacjach 
nagłych lub podczas pobytu na przepustce korzystać z usług cywilnych zakładów opie-
ki zdrowotnej oraz korzystać z prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone 
symbolem „Rp” i wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na terytorium Polski. 

Dokonano również zmian w zakresie świadczeń lekarzy dentystów i materiałów 
stomatologicznych przysługujących w ramach ubezpieczenia. Nowe warunki świad-
czeń gwarantowanych lekarzy dentystów i materiałów stomatologicznych poszerzyły 
listę dla wszystkich ubezpieczonych oraz wprowadziły dwie dodatkowe kategorie 
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uprawnionych do dodatkowych świadczeń i materiałów stomatologicznych235. W roz-
porządzeniu lista świadczeń gwarantowanych została rozbudowana do liczby 63 (we-
dług Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-9-CM), 
co oznaczało wzrost o 23 pozycje w stosunku do stanu sprzed zmiany, a wykaz mate-
riałów stomatologicznych wynosił 11 (do momentu wprowadzenia zmian: 10). Dodat-
kowo pojawiła się kategoria świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty dla dwóch kate-
gorii uprawnionych: dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet 
w ciąży i w okresie połogu. Dla pierwszej grupy liczba dodatkowych świadczeń została 
określona na 38 pozycji, a dla drugiej na 7 pozycji. Do tego doszły jeszcze listy dodat-
kowych materiałów stomatologicznych: 4 pozycje dla dzieci i młodzieży oraz 1 pozy-
cja dla kobiet w ciąży i w okresie połogu236.  

Nowa ustawa określała wysokość opłaty dodatkowej wnoszonej przy ubezpieczeniu 
dobrowolnym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jej wysokość, ujednolicona dla całe-
go kraju (co odróżniało rozwiązania nowej ustawy od ustawy o puz, zgodnie z którą 
decyzje takie podejmowały regionalne kasy chorych, kalkulując takie opłaty według 
przyjętych przez siebie reguł), była uzależniona od okresu, w którym osoba ubezpie-
czająca się nie była objęta tym ubezpieczeniem.  

Dowodem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego miała być karta ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi jednak na fakt du-
żych opóźnień w jej wprowadzaniu (najpierw należało utworzyć Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych i weryfikować prawo do świadczeń zdrowotnych) takim dowodem 
był każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szcze-
gólności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
(w przypadku emerytów i rencistów każdy dokument potwierdzający kwotę przekaza-
nej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg). 

Ubezpieczony miał prawo do leczenia szpitalnego w każdym szpitalu na terenie 
kraju, który podpisał umowę z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza, lekarza 
stomatologa lub felczera, jeżeli cel leczenia nie mógł być osiągnięty przez leczenie 
ambulatoryjne. Tym samym zlikwidowane zostały promesy na zapłatę za świadczenia 
uzyskiwane przez ubezpieczonego w kasie chorych innej niż macierzysta. Ubezpiecze-
ni otrzymali również możliwość swobody wyboru podmiotu prowadzącego długoter-
minową opiekę pielęgniarską.  

Na podstawie delegacji art. 115 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia został przygotowany projekt rozporządzenia ministra 
zdrowia ustalającego zakres kompetencji lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej, co mogło stanowić gwarancję dostępu do świadczeń medycznych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich udzielania na właściwym poziomie.  

Na podstawie delegacji z art. 54 ust. 2 przygotowano projekt rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W rozporządze-

                                                        
235 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie gwarantowanych świadczeń 

lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego prawo do tych 
świadczeń (Dz.U. 2004, nr 261, poz. 2599, 2600 i 2601). 

236 Ibidem. 
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niu237 znalazł się zapis stanowiący, że badania te zlecane są również przez lekarza 
specjalistę, gdy przejmuje on leczenie i jeżeli wymaga tego prowadzony proces dia-
gnostyczny i leczniczy. Było to rozwiązanie nowe, ułatwiające uzyskiwanie przez pa-
cjenta skierowania na badania i rozwiązujące problem, który pojawiał się pod rządami 
poprzedniej ustawy, a polegający na tym, iż pojawiał się spór o to, kto ma skierować 
pacjenta na badania, czyli kto za te badania zapłaci. W załączniku do rozporządzenia 
wprowadzono zakres badań diagnostycznych potrzebnych do potwierdzenia wstępnej 
diagnozy i uzasadniających skierowanie do specjalisty lub szpitala (dotyczyło to rów-
nież zakresu badań diagnostycznych dla lekarza stomatologa kierującego ubezpieczo-
nego do specjalisty lub na leczenie szpitalne). Zapisy rozporządzenia zostały uchylone 
z dniem 1 października 2004 r.238 Rozszerzony został również wykaz bezpłatnych 
dodatkowych świadczeń lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych 
przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w 
ciąży. W ustawie przewidziano także wprowadzenie tzw. listy „leków za złotówkę”. Leki 
z listy miały być wydawane ubezpieczonym w wieku powyżej 65. roku życia na pod-
stawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera 
ubezpieczenia zdrowotnego po wniesieniu opłaty za opakowanie jednostkowe w wyso-
kości 1 zł (art. 59). Zmianą na korzyść ubezpieczonych było wprowadzenie profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wycho-
wania. Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz świadczenia 
dla dzieci do ukończenia 18. roku życia udzielane miały być bezpłatnie (art. 53). Także 
leki związane z udzielaniem tych świadczeń miały być bezpłatne. W przypadku osób 
nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego koszty tych świadczeń 
finansowane miały być z budżetu państwa. Świadczenia zdrowotne dla dzieci do ukoń-
czenia 18. roku życia miały być im udzielane bez względu na ubezpieczenie zdrowotne.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nowa ustawa dawała ubezpieczonym 
prawo do dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej, co w konsekwencji doprowadziło potem do oprotestowania tych zapisów przez 
lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mieli realizować te zadania przy niezwiększonych 
stawkach za opiekę nad pacjentem (per capita).  

6.2.3. Zmiany w zakresie finansowania  

NFZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, a środki 
finansowe Funduszu są środkami publicznymi. NFZ dysponuje funduszem podstawo-
wym i funduszem zapasowym. Fundusz zapasowy zwiększa się (lub zmniejsza) o za-
twierdzony zysk netto (lub zatwierdzoną stratę netto) za rok obrotowy.  

Przychodami Funduszu są:  
1) należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,  

                                                        
237 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycz-

nych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz.U. 2003, nr 83, poz. 767).

238 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135).
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2) dochody z lokat i papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych 
przez Skarb Państwa,  

3) odsetki od nieopłaconych w terminie składek,  
4) darowizny i zapisy,  
5) środki na zadania zlecone,  
6) środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych,  
7) inne przychody.  
Przychody Funduszu są przeznaczone na finansowanie: 
1) kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych,  
2) kosztów refundacji leków,  
3) kosztów działalności Funduszu, w szczególności kosztów utrzymania nierucho-

mości, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, diet i zwrotu kosztów podróży,  

4) kosztów poboru i ewidencji składek,  
5) odszkodowań,  
6) kosztów zadań zleconych,  
7) innych kosztów 

oraz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji za-
dań zawartych w ustawie lub statucie.  

Fundusz sporządza na każdy rok plan finansowy zrównoważony w zakresie przy-
chodów i kosztów. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych zatwierdza plan finansowy w terminie do 
dnia 15 września roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Zatwierdzony 
plan finansowy Zarząd Funduszu przesyła niezwłocznie do oddziałów wojewódzkich 
Funduszu w celu jego realizacji. Fundusz w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych sporządza coroczną prognozę przychodów i kosztów na 
kolejne 3 lata. Fundusz przeprowadza coroczne badanie sprawozdania finansowego 
przez biegłych rewidentów oraz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości239. Centrala Funduszu i oddzia-
ły wojewódzkie Funduszu sporządzają samodzielnie sprawozdanie finansowe, a łą-
czne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza centrala Funduszu.  

Rozwiązania, według których rozdział środków między wojewódzkie oddziały NFZ 
następuje w centrali NFZ, dowodzą centralizacji systemu finansowania świadczeń, 
a zatem odchodzenia od założeń reformy z 1999 r., które na początku zakładały decen-
tralizację rozwiązań w tym zakresie. Likwidacja różnic w zasadach kontraktowania 
usług w regionalnych oddziałach NFZ może być kolejnym przykładem centralizacji 
i uniformizacji całego systemu. 

Wprowadzona do ustawy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w wyso-
kości 9% została zrewidowana i pomniejszona. Zgodnie z przyjętym ostatecznie har-
monogramem zwiększania poziomu składki jej wysokość miała wynosić240:  

1) od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r. – 8% podstawy wy-
miaru,  

                                                        
239 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694). 
240 Zmiany w zapisach ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391) oraz zapisy innych ustaw: Dz.U. 2003, nr 73, poz. 660, 
art. 1; Dz.U. 2003, nr 96, poz. 874, art. 21; Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143, art. 27; Dz.U. 2003, nr 128, poz. 
1176, art. 136; Dz.U. 2003, nr 135, poz. 1268, art. 25. 
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2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – 8,25% podstawy wymiaru, 
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – 8,5% podstawy wymiaru, 
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – 8,75% podstawy wymiaru. 
Narastające zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

(przedstawiane szczegółowo w rozdziale 7) miało być łagodzone m.in. dodatkowymi 
zapisami w ustawie o ubezpieczeniu w NFZ. Jeden z tych zapisów przesądzał o tym, że 
nawet po wyroku sądowym komornik mógł zająć tylko 1/4 należności z rachunków 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Dudek, 2003].  

Jednakże zarówno przyjęte w ustawie rozwiązania, jak i praktyka NFZ szybko stały 
się przedmiotem krytyki. Wskazywano zarówno na sprzeczności niektórych zapisów 
ustawy z Konstytucją, jak i na nadmierną centralizację rozwiązań (wątek ten będzie 
kontynuowany w p. 6.5). 

6.3. Dysfunkcje w sferze regulacji i funkcjonalnej 

6.3.1. Niesprawności w zakresie organizacji i zarządzania   

Krytyka zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ dotyczyła w pierw-
szym rzędzie centralizacji decyzji, a w rezultacie – dalszego wzmacniania pozycji płat-
nika w systemie.  

Decyzje o podziale środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne 
podejmowane są na poziomie centrali (Zarząd Funduszu i Rada Funduszu). Brak jest 
szczegółowych rozwiązań określających czytelne mechanizmy podziału środków fi-
nansowych na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. To z kolei sprzyja spekula-
cjom na temat kryteriów wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji o budżetach 
wojewódzkich oddziałów NFZ i wprowadza dodatkowe, niepotrzebne elementy nie-
pewności. Skupienie decyzji na szczeblu centralnym pozbawiło dyrektorów regional-
nych oddziałów NFZ elastyczności w podejmowaniu decyzji i znacznie obniżyło ich 
pozycję i prestiż241.  

Można przyjąć, że zapisy przyjęte w ustawie o ubezpieczeniu w NFZ nie tylko nie 
znamionowały rewizji podejścia do dysfunkcji w obszarze stosunków własności 
w sektorze ochrony zdrowia, ale dodatkowo pogłębiały te dysfunkcje, wzmacniając 
i pogłębiając dysproporcje w pozycji płatnika i właściciela samodzielnego zakładu 
opieki zdrowotnej przez wzmocnienie pozycji tego pierwszego.  

Z krytyką spotkały się te rozwiązania, które wzmacniały i uprzywilejowywały NFZ 
nie tylko wobec świadczeniodawców, ale również wobec władz samorządowych i sa-
mych ubezpieczonych. W tym znaczeniu nowa ustawa petryfikowała diagnozowane 
w rozdziale 5 dysfunkcje w obszarze funkcji właściciela.  

Ustawa nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania 
planów zdrowotnych, na podstawie których Fundusz kontraktował świadczenia. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że plany zdrowotne przygotowywane przez samorządy wojewódzkie 

                                                        
241 Por. p. 8.2.4.  
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są jedynie wytycznymi dla tworzonych przez NFZ planów zabezpieczenia świadczeń 
zdrowotnych. Choć co do zasady takie rozwiązanie wydaje się racjonalne, to pojawia 
się istotna trudność w sferze funkcjonalnej, czyli w realizacji tego zapisu w praktyce. 
Samorząd wojewódzki nie jest przygotowany do realizacji tych zadań [Wdowiak, 
2002], albowiem reforma administracyjna kraju praktycznie pozbawiła władze samo-
rządowe nie tylko województwa, ale i niższych szczebli, możliwości wpływu na poli-
tykę zdrowotną. Następstwem tego była likwidacja w strukturach samorządów tych 
komórek organizacyjnych, które do momentu zmian w podziale administracyjnym 
kraju merytorycznie realizowały stosowne zadania w dziedzinie ochrony zdrowia. 
W rezultacie nowe rozwiązania sprawiły, że NFZ skupia w swoim ręku funkcje i plani-
styczne i realizacyjne, co w sytuacji niedoboru środków finansowych powoduje domi-
nację Funduszu nie tylko w stosunku do świadczeniodawców, ale i samorządowych 
władz wojewódzkich [Ciura, 2002].  

Krytyka silnej pozycji NFZ formułowana była nie tylko w odniesieniu do relacji: 
NFZ – władze samorządowe, ale również w odniesieniu do relacji: NFZ – ubezpiecze-
ni. Wskazywano, że ubezpieczeni są w praktyce pozbawieni kontroli nad środkami 
wnoszonymi do NFZ w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne [Ciura, 2002; 
Wdowiak, 2002].  

NFZ podjął działania zmierzające do ujednolicania struktur i procedur. Wojewódz-
kie oddziały NFZ (w odróżnieniu od regionalnych kas chorych) nie mają możliwości 
kształtowania w sposób swobodny swoich struktur wewnętrznych. W NFZ ujednolico-
no komórki organizacyjne, co wyeliminowało powielanie zadań na poszczególnych 
stanowiskach i poziomach zarządzania (oddziałach NFZ). Komórki organizacyjne 
centrali nadzorują w pionie odpowiadające im komórki w oddziałach. Wprowadzono 
Centralny Wykaz Ubezpieczonych, który zawiera bazę danych osób uprawnionych do 
świadczeń zdrowotnych. NFZ podjął się również zadania ujednolicenia systemów in-
formatycznych w swoich strukturach242.  

Opracowano i zatwierdzono jednolite zasady rachunkowości i sprawozdawczości, 
które polegały na:  

• 
• 

• 
• 
• 
• 

                                                       

wprowadzeniu jednolitych zasad wyceny majątku; 
jednakowym grupowaniu operacji gospodarczych na takich samych kontach 
księgowych; 
wprowadzeniu ujednoliconej klasyfikacji księgowej świadczeń zdrowotnych;  
jednolitym planie i rozliczaniu kosztów administracyjnych; 
wprowadzeniu jednolitych wzorów sprawozdań; 
jednolitej prezentacji danych [Działania Narodowego Funduszu Zdrowia, 2004]. 

W odróżnieniu od przywoływanych wcześniej rozwiązań, które klasyfikowane były 
jednoznacznie jako dysfunkcje, działania mające na celu wprowadzenie jednolitych 
struktur organizacyjnych i jednakowych procedur nie noszą już odium niesprawności. 
W ostatecznym rozrachunku sporo jednak zależy od elastyczności w implementacji 
szczegółowych rozwiązań w podanych powyżej zakresach.  

Wprowadzenie nowych rozwiązań ustawowych wymagało podjęcia działań organiza-
cyjnych umożliwiających implementację tych zmian. Utworzono specjalne ciała (Biuro 
ds. Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespół ds. Wdrażania Narodowego 

 
242 Kasy chorych mogły same organizować sobie infrastrukturę informatyczną, co skutkowało stosowa-

niem różnych systemów informatycznych.  
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Funduszu Zdrowia), a Ministerstwo Zdrowia przygotowało 41 aktów wykonawczych do 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Warto jednak odnotować, że już na etapie organizowania NFZ Ministerstwo Zdro-
wia opracowało projekt nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 
Ten epizod może po raz kolejny wskazywać na wątpliwą jakość zarówno prac koncep-
cyjnych nad reformą ochrony zdrowia, jak i prawa stanowionego w Polsce.  

Ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia była nowelizowana 
dwukrotnie. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r.243 wprowadzała zapis w art. 220, zgodnie 
z którym projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego miał opracować zarząd woje-
wództwa, a zatwierdzić w drodze uchwały sejmik województwa i przekazać do wła-
ściwego oddziału NFZ. Pozycja zarządu województwa w rozstrzyganiu o zapisach 
krajowego planu na rok 2004 była słaba. Zarządowi województwa (i wojewodzie) 
przysługiwało jedynie prawo przedstawiania opinii kierowanej przez struktury NFZ do 
ministra zdrowia. Druga nowelizacja z kwietnia 2004 r.244 dotyczyła rozciągnięcia 
prawa do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na obywateli państw 
UE, do których Polska dołączyła, począwszy od 1 maja 2004 r. 

Tempo wprowadzania zmian zapisanych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia można uznać za zbyt wolne, ponieważ terminy re-
alizacji takich zadań, jak:  

• 
• 
• 
• 

• 

                                                       

przygotowanie szczegółowej analizy potrzeb zdrowotnych,  
wprowadzenie lekarskiej nocnej pomocy wyjazdowej, 
ujednolicenie kontraktowania w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,  
powstanie programu jednolitych zasad rozwiązywania problemu zadłużenia 
szpitali,  
wprowadzenie karty praw pacjenta, 

zapisanych w dokumencie pt. Narodowa Ochrona Zdrowia [Ministerstwo Zdrowia, 
2002a], nie zostały dotrzymane. Podobnie było z tempem wprowadzania systemu ra-
townictwa medycznego, który zgodnie z zapowiedziami ministra M. Łapińskiego miał 
zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2003 r. [Ministerstwo Zdrowia, 2002a]. 

W ramach ujednolicania działania systemu przyjęto jednolite zasady kontraktowa-
nia świadczeń zdrowotnych na rok 2004, przy czym zakres ujednolicenia objął: słow-
nik (definicje) świadczeń zdrowotnych, warunki realizacji świadczeń oraz system 
sprawozdawczy i system rozliczeń, co można uznać za uzasadniony zakres uniformiza-
cji. Jednak zasady kontraktowania podlegały zmianie, a propozycje zmian w sposobie 
kontraktowania na rok 2004 doprowadziły do poważnych protestów lekarzy rodzin-
nych245. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że – według nowych zasad 
wprowadzonych przez NFZ od stycznia 2004 r. – zapewnienie całodobowej opieki 

 
243 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003, nr 73, poz. 660). 
244 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2004, nr 93, poz. 892). 

245 Lekarze z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, świę-
tokrzyskiego i podlaskiego bojkotowali warunki kontraktów przedstawione przez NFZ, który nałożył na 
nich dodatkowe obowiązki bez zwiększenia stawki. Lekarze, aby zwiększyć presję na Fundusz, zrzeszyli 
się w tzw. Porozumieniu Zielonogórskim i wspólnie przygotowali własny projekt umowy.  
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zdrowotnej miało spoczywać na lekarzach pierwszego kontaktu. Nocne, całodobowe 
dyżury miały pełnić przychodnie, lekarze rodzinni i placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej. Za tymi zwiększonymi obowiązkami nie szło zwiększenie wysokości kon-
traktów dla lekarzy poz, co było jednym z ważniejszych powodów odrzucenia propo-
nowanych przez NFZ rozwiązań [Bunt lekarzy rodzinnych, 2003]. Lekarze rodzinni, 
którzy odrzucili warunki kontraktów proponowanych przez oddziały NFZ, spotkali się 
z ostrą krytyką prezesa NFZ246. Epizod z kontraktami dla lekarzy rodzinnych pokazał, 
że prywatni świadczeniodawcy mogą wykazywać większą determinację w obronie 
swoich interesów niż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Nowa ustawa nie tworzyła żadnych nowych warunków (bodźców) do restruktury-
zacji bazy, w tym przede wszystkim szpitalnictwa. Praktycznie więc petryfikowana 
była wadliwa struktura lecznictwa szpitalnego. Szpitale prowadzone są w warunkach 
rozproszonej odpowiedzialności. Dużą negatywną rolę odgrywa tu czynnik niewłaści-
wej strategii projektowej. Znaczna liczba działających szpitali to obiekty zaprojekto-
wane na wyrost (zbyt duża kubatura, a w związku z tym duże koszty utrzymania, nad-
mierna liczba łóżek, przestarzałe technologie)247. Co więcej, te wadliwe projekty były 
ciągle realizowane (np. Biłgoraj, Garwolin, Węgrów, Białogard i Stargard Szczeciń-
ski), a w planach można było odnaleźć obiekty ponad 1000-łóżkowe [Murkowski, 
2003].  

Trudno wskazać na podmioty zainteresowane wprowadzaniem zmian w strukturze 
lecznictwa szpitalnego. Za utrzymaniem status quo opowiadają się organy założyciel-
skie, kierownicy i pracownicy szpitali oraz niektóre grupy pacjentów. Nie zostały jesz-
cze uruchomione mechanizmy opierania decyzji inwestycyjnych na rachunku ekono-
micznym [Ciechomska, 2003]. Skutkuje to m.in. takimi sytuacjami, kiedy szpital za-
dłużony na kilkadziesiąt milionów złotych (Wojewódzki Szpital w Jastrzębiu Zdroju) 
zakupuje aparat do rezonansu magnetycznego (to w sytuacji, kiedy w tymże szpitalu 
wart 1,2 mln mammotom oczekiwał ciągle w piwnicy na montaż i uruchomienie). Aby 
można było spłacić inwestycję w rezonans magnetyczny, należałoby w szpitalu wyko-
nać około 50 tys. badań, co w mieście około 100-tysięcznym było mało realne.  

6.3.2. Niesprawności w zakresie udzielania świadczeń  

Nowa ustawa nie wprowadzała żadnych zmian w sposobie udzielania świadczeń. 
Trzeba jednak odnotować kontynuowanie wysiłków zmierzających do bardziej precy-
zyjnego określenia warunków infrastrukturalnych i organizacyjnych, jakie świadcze-
niodawcy musieli zagwarantować, aby móc podpisać z NFZ kontrakt na świadczenie 
usług zdrowotnych. W marcu 2004 r. wydane zostało rozporządzenie ministra zdrowia 
określające warunki, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostycz-
ne248. Było to oczekiwanym i ważnym krokiem w precyzowaniu i stabilizowaniu funk-
cjonowania tego rodzaju podmiotów systemu ochrony zdrowia (zważywszy na fakt, iż 
sporą grupę medycznych laboratoriów diagnostycznych stanowią podmioty prywatne, 
                                                        

246 Sapa R. (2003) Polowanie z nagonką, Służba Zdrowia, nr 97–100, 18–31 grudnia 2003. 
247 Na przykład Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy ma 300 łóżek, przy potrzebach określanych na 60. 
248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno od-

powiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. nr 43, poz. 408). 
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można to interpretować również w kategoriach stabilizowania warunków funkcjono-
wania tego segmentu sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia).  

6.3.3. Niesprawności w zakresie finansowania  

Chociaż formalnie rozwiązania nowej ustawy nie wprowadzały żadnych zmian 
również w zakresie finansowania, to można jednak wskazać na pewne dysfunkcje 
w sferze funkcjonowania wyrastające z zaniechania rozwiązania w nowej ustawie 
dwóch ważnych kwestii: sposobu rozwiązywania (łagodzenia) zadłużania się spzoz 
oraz współpłacenia przez pacjentów.  

Nowa ustawa nie wprowadzała żadnych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na 
tempo zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Źródła 
i strumienie zasileń pozostawały praktycznie niezmienione. Interesujące w tym kontek-
ście jest stanowisko resortu zdrowia, który relatywnie późno, bo w 2003 r. zaczął 
w sposób zorganizowany pozyskiwać dane na temat struktury zadłużenia. Wtedy udało 
się pozyskać informacje o około 95% wierzytelności spzoz [Gielewska, 2003]. Okaza-
ło się wówczas, że w 2003 r. około 12% wierzytelności spzoz było przedmiotem obro-
tu na wtórnym rynku przez firmy w tym się specjalizujące [Gielewska, 2003].  

W sytuacji chronicznego niedofinansowania systemu ochrony zdrowia ciągle kon-
tynuowane były dyskusje na temat wprowadzenia czy to współpłacenia [Kijak, 2003a], 
czy dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych [Sienkiewicz, 2003b]. Niestety, kwestie 
te, choć żywo podejmowane na łamach czasopism branżowych, nie doczekały się po-
ważnej politycznej debaty. W sytuacji ostrych ograniczeń budżetowych (wysokość 
kontraktów podpisywanych z NFZ) zakłady opieki zdrowotnej (m.in. w Tczewie, Bia-
łymstoku i innych miastach), chcąc utrzymać płynność finansową, wprowadzały różne 
formy opłat za świadczenia zdrowotne. Działo się tak mimo opinii prawnej, która 
uznawała takie praktyki za sprzeczne z prawem (vide stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich i resortu zdrowia)249. Występowanie takiego zjawiska zaświadczało 
o stopniu niedofinansowania zakładów i determinacji kierujących spzoz.  

Podsumowując wątek najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, można wskazać, że likwidując 
samodzielne kasy chorych, posłużyła ona do centralizacji decyzji o alokacji środków 
publicznych na finansowanie świadczeń zdrowotnych i dodatkowo wzmocniła i tak już 
dominującą pozycję płatnika w systemie. Rozwiązania takie petryfikowały i zwiększa-
ły istniejące dysproporcje między pozycją trzech kluczowych aktorów: płatnika, 
świadczeniodawców i jednostek samorządu terytorialnego (właściciela) w systemie 
ochrony zdrowia. W reformie 2003 r. nie wprowadzono rozwiązań pozwalających zaha-
mować narastanie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

                                                        
249 10 listopada 2004 r. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie specjalny komunikat [Ministerstwo 

Zdrowia, 2004b]. Uznano w nim, że pobieranie opłat za udzielanie świadczeń od osób ubezpieczonych, 
w szczególności w celu omijania kolejek, jest niezgodne z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej. W związku z tym resort, zgodnie z wyrażoną w konstytucji zasadą legalizmu, jest zobowiązany do 
podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do przestrzegania prawa. W komunikacie napisano 
również o odrzuconej przez sejm propozycji dopuszczenia do pobierania takich opłat. 
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ani rozwiązujących (nawet w dalszej perspektywie) kwestię niedoboru środków na 
finansowanie świadczeń zdrowotnych.  

Choć nowa ustawa nie zawierała satysfakcjonujących rozstrzygnięć w kwestii fi-
nansowania świadczeń zdrowotnych, to w latach 2003–2004 podjęto inicjatywy zorien-
towane na stworzenie warunków do głębszej restrukturyzacji samodzielnych zakładów 
opieki zdrowotnej, w tym również własnościowej. Poniżej przedstawione zostaną naj-
ważniejsze takie inicjatywy.  

6.4. Propozycje przekształceń samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej i kierunki dalszych zmian  

Obok centralizacji i ujednolicania systemu finansowania świadczeń zdrowotnych ze 
środków publicznych powołany w 2001 r. rząd SLD/PSL podejmował próby restruktu-
ryzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na drodze restruktury-
zacji finansowej. Prace nad tym projektem zwieńczone zostały projektem ustawy 
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej prze-
słanej sejmowi w listopadzie 2003 r., a stanowiącej realizację Strategii Gospodarczej 
Rządu „Przedsiębiorczość–Rozwój–Praca”250. 

Inicjatywie rządowej towarzyszyły propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia 
zgłaszane przez środowiska medyczne i ekspertów. Dodatkowym bodźcem do zgłasza-
nia propozycji zmian systemowych była najpierw debata nad zgodnością z Konstytucją 
zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
a potem stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 7 stycznia 
2004 r.251 uznał niektóre zapisy ustawy o ubezpieczeniu w NFZ za sprzeczne z Konsty-
tucją RP (vide: p. 6.5). Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wymusiła na rządzie do-
konanie zmian w ustawie, co wiązało się m.in. z włączeniem do prac grup ekspertów. 
Ich zadaniem miało być w pierwszym rzędzie zbudowanie solidnych podstaw do no-
wych rozwiązań ustawowych ustosunkowujących się do decyzji Trybunału Konstytu-
cyjnego, ale eksperci i analitycy w swoich raportach odnieśli się również do zagadnień 
szerszych, o znaczeniu systemowym.  

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze stanowiska i oceny formułowane 
w tym zakresie.  

6.4.1. Propozycja rządu 

Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej zakładał możliwość: 

                                                        
250 Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (projekt 

z dnia 28 listopada 2003 r., druk sejmowy nr 2278). 
251 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03 (Dz.U. 2004, nr 5, 

poz. 37). 

 

http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/ds_2278.pdf
http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/ds_2278.pdf
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tworzenia spółek użyteczności publicznej; spółka użyteczności publicznej miała 
być spółką kapitałową, w której co najmniej 75% akcji albo udziałów miało na-
leżeć do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, państwowej 
uczelni medycznej, państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub jednostki badawczo-rozwojowej 
nadzorowanej przez ministra obrony narodowej; 
przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki 
użyteczności publicznej; grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego będące przedmiotem użytkowania przez samo-
dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w dniu poprzedzającym dzień prze-
kształcenia w spółkę użyteczności publicznej miały stać się z tym dniem z mocy 
prawa nieodpłatnie przedmiotem użytkowania wieczystego spółki użyteczności 
publicznej (nie mogło to naruszać praw osób trzecich), a budynki i inne urzą-
dzenia oraz lokale znajdujące się na tych gruntach stać się miały z mocy prawa 
nieodpłatnie własnością spółki użyteczności publicznej. Z dniem przekształcenia 
w spółkę użyteczności publicznej stosunek pracy pracowników zatrudnionych 
w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie powo-
łania wygasał z mocy prawa; pracownikom tym przysługiwała trzymiesięczna 
odprawa; 
łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; podmioty, 
które utworzyły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, mogły, przed 
przekształceniem w spółkę użyteczności publicznej, dokonać połączenia tych 
zakładów w drodze rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały bądź w drodze po-
rozumienia; 
przekształcenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w jednostki budże-
towe lub zakłady budżetowe; zakłady opieki zdrowotnej mogły być prowadzone 
w formie: spółek użyteczności publicznej, samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych; samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe, 
które nie zostałyby przekształcone w spółki użyteczności publicznej do 31 grud-
nia 2005 r., miały podlegać przekształceniu w jednoosobowe spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością – spółki użyteczności publicznej odpowiednio Skarbu 
Państwa, właściwej jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej uczelni 
medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i ba-
dawczą w dziedzinie nauk medycznych (z wyłączeniem niektórych samodziel-
nych publicznych zakładów)252. Spółki użyteczności publicznej miały być kiero-
wane przez zarządy, a zakłady prowadzone w pozostałych formach prawnych 
przez kierowników pracujących bądź to w oparciu o powołanie, umowę o pracę 
lub umowę cywilnoprawną o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; kierowni-
cy zakładów prowadzonych w formie jednostek budżetowych lub zakładów bu-
dżetowych mieli być wyłaniani w drodze konkursu (podobnie jak ordynatorzy, 
pielęgniarki naczelne i przełożone pielęgniarek oraz pielęgniarki oddziałowe); 

 
252 Czyli tych, których suma funduszu założycielskiego i funduszu zakładu z uwzględnieniem niepo-

dzielonego wyniku finansowego jest niższa od kwoty określonej w art. 154, § 1 kodeksu spółek handlo-
wych, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne albo likwidacyjne. 
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tworzenia Regionalnych Komitetów Sterujących, powoływanych przez przed-
stawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego, wojewody, oddziału 
NFZ, Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, reprezentatywnych związków za-
wodowych, a w określonych wypadkach rektora Akademii Medycznej czy jed-
nostki badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez ministra obrony narodowej; 
tworzenia Krajowej Sieci Szpitali (do której mogły należeć jedynie szpitale po-
siadające status spółki użyteczności publicznej i spełniające dodatkowe kryte-
ria); przy tworzeniu Sieci miało się uwzględniać Krajowy Plan Zabezpieczenia 
Świadczeń Zdrowotnych ustalony na podstawie zapisów ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu w NFZ; o włączeniu (i wyłączeniu) szpitala do Sieci miał 
decydować minister zdrowia; wprowadzono mechanizmy kontroli polityki in-
westycyjnej szpitali wchodzących w skład Sieci (nowe inwestycje o wartości 
powyżej 400 tys. złotych musiały mieć akceptację organu założycielskiego, któ-
ra mogła być wydana po uzyskaniu pozytywnych opinii: ministra właściwego do 
spraw zdrowia, zarządu województwa, właściwego terytorialnie Regionalnego 
Komitetu Sterującego, NFZ oraz konsultantów wojewódzkich właściwych dzie-
dzin medycyny).  

Celem powyższych propozycji było zahamowanie, a w dalszej perspektywie unie-
możliwienie procesu niekontrolowanego narastania zobowiązań publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej przez: 

przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej; 
przekształcenie publicznych zakładów w spółki użyteczności publicznej, co 
z kolei miało prowadzić do: 

zwiększenia kontroli właścicielskiej nad zakładami opieki zdrowotnej, 
wprowadzenia profesjonalnego zarządu, dbającego również o wyniki finan-
sowe, 
zwiększenia odpowiedzialności zarządzających zakładem za podejmowane de-
cyzje, 
wprowadzenia zdolności układowej i upadłościowej zakładów opieki zdro-
wotnej253. 

Proponowane rozwiązania odnosiły się bezpośrednio do podnoszonych wcześniej 
istotnych dysfunkcji systemu ochrony zdrowia i zakładały odważnie projektowane 
zmiany. Nic przeto dziwnego, że spotkały się bądź z dużą rezerwą, bądź z otwartą 
krytyką zainteresowanych środowisk (w tym głównie medycznych). Wskazywano, że 
przejście od gospodarki finansowej typowej dla samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej do gospodarki typowej dla spółek użyteczności publicznej jest mo-
tywowane politycznie. Celem takiego manewru miało być przerzucenie odpowiedzial-
ności finansowej za zadłużenie w ochronie zdrowia z sektora finansów publicznych 
i przeniesienie jej na same spółki [Tymowska, 2003] (czyli w praktyce samorząd). 
Również realia ekonomiczne stawiały pod znakiem zapytania możliwość przekształca-
nia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki użyteczności 
publicznej. Wskazywano np., że w wyniku konwersji zadłużenia samodzielnych pu-

 
253 Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (projekt 

z dnia 28 listopada 2003 r., druk sejmowy nr 2278), uzasadnienie, s. 16. 
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blicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki użyteczności publicznej długi nie 
znikną i będą ujawnione w ich bilansach. Bez rozwiązania pozostawałby także problem 
podwyższenia kapitałów spółek [Tymowska, 2003]. Głęboką rezerwę do pomysłu 
tworzenia spółek użyteczności publicznej prezentowali również dyrektorzy szpitali 
klinicznych [Lenartowicz, 2003].  

W prasie branżowej podkreślano pośpiech, z jakim rząd Leszka Millera przygoto-
wywał projekty ustaw: nowelizacji ustawy o zoz oraz ustawy o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tak aby 
można było sprawnie przekształcać spzoz w spółki użyteczności publicznej [Gromadz-
ka-Anzelewicz, 2003]. 

Należy jednak zaznaczyć, że w latach 2000–2003 następowały przekształcenia form 
organizacyjno-prawnych i restrukturyzacja szpitali, ale z wykorzystaniem istniejących, 
standardowych form prawnych spółek. Na przykład przekształcono w ten sposób trzy 
powiatowe szpitale: w Tucholi, Kamiennej Górze254, Kwidzyniu [Sienkiewicz, 2003a], 
tworząc z nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć w różnych proporcjach 
(np. w Kwidzyniu w roku 2001 pracownicy posiadali 21% udziałów w spółce), samo-
rządy posiadały większość udziałów w spółkach. 

6.4.2. Propozycja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy  

Propozycje zmian systemu ochrony zdrowia przedstawiło również środowisko leka-
rzy. W dniu 26 sierpnia 2003 r. na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Ogólno-
polski Związek Zawodowy Lekarzy przedstawił „Dekalog racjonalnego systemu opieki 
zdrowotnej” [Dekalog racjonalnego systemu opieki zdrowotnej, 2003]. OZZL opowia-
dał się za: 

• 

• 

• 

• 

                                                       

wolnym wyborem ubezpieczyciela przez ubezpieczonego, zarówno w zakresie 
ubezpieczeń podstawowych (powszechnych), jak i dodatkowych (dobrowol-
nych); podstawą funkcjonowania modelu było stworzenie konkurencji między 
ubezpieczycielami; 
wolnym wyborem świadczeniodawcy przez pacjenta jako podstawą rozwoju 
konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych; 
skoncentrowaniem funkcji państwa i władz samorządowych na roli regulatora 
systemu (ustanawiania norm prawnych) oraz silną władzą kontrolną jako pod-
stawą bezpieczeństwa ekonomicznego i medycznego systemu; 
bezkonkursowym trybem wejścia do systemu przez świadczeniodawców jako 
podstawą równych szans i przejrzystości na rynku świadczeń zdrowotnych; 
konkurs ofert miał być związany z określonymi standardami medycznymi 
w zakresie wyposażenia ośrodka i kwalifikacji personelu, opracowanymi w ści-
słej współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego; spełnienie tych 
standardów oznaczać miało automatyczne „zezwolenie” na świadczenie usług 
medycznych refundowanych ze środków publicznych; 

 
254 W przypadku szpitala w Kamiennej Górze pobity został rekord szybkości przekształcenia: od mo-

mentu podjęcia uchwały rady powiatu o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia 
świadczeń przez nową spółkę upłynęło 3 miesiące, za: [Sienkiewicz, 2003a]. 
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likwidacją limitów (tak ilościowych, jak i wartościowych) świadczeń zdrowot-
nych – jako podstawą równego traktowania świadczeniodawców i pacjentów; 
zamiast limitowania świadczeń zdrowotnych należało – zdaniem OZZL – wpro-
wadzić inne mechanizmy zapewniające równowagę „popytu i podaży” świad-
czeń zdrowotnych, takie jak: dokładne zdefiniowanie świadczenia zdrowotnego 
finansowanego przez ubezpieczyciela, możliwość kontroli zasadności udzielania 
określonych świadczeń, bezpośrednie dopłaty pacjentów do niektórych świad-
czeń zdrowotnych; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

jednolitą kwotą refundacji za te same świadczenia – jako podstawą równego 
traktowania świadczeniodawców i pacjentów; równocześnie wprowadzona mia-
ła być zmiana zasad finansowania instytutów oraz klinik, tak aby zapewnić 
środki finansowe na opłacenie niezbędnych kosztów działalności dydaktycznej 
i naukowo-badawczej; 
standaryzacją świadczeń zdrowotnych jako podstawą racjonalizacji funkcjonowa-
nia systemu; standaryzacja świadczeń zdrowotnych obejmować miała model po-
stępowania medycznego oraz kwalifikacje personelu i wyposażenie ośrodków; 
współfinansowaniem przez pacjenta kosztów leczenia jako podstawą skuteczne-
go systemu kontroli i likwidacją nieuzasadnionego korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych; ze „współpłacenia” wyłączone miały być osoby, których dochody 
były niższe od minimum socjalnego; 
możliwością stosowania przez świadczeniodawców cen wyższych niż kwota re-
fundacji – jako podstawą rynkowej weryfikacji cen i stawek oraz uruchomienia 
rynku dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych; takie rozwiązanie miało umoż-
liwić sfinansowanie świadczeń wykonywanych w ponadprzeciętnym standar-
dzie, a co ważniejsze, umożliwić rynkową weryfikację cen i stawek ustalanych 
w drodze kosztowo-negocjacyjnej; w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
systemu wzmożony miał być nadzór antykartelowy, zakaz stosowania cen wyż-
szych w przypadkach zagrażających życiu pacjenta oraz systemowe wyłączenia 
wybranych świadczeń zdrowotnych, mających decydujące znaczenie dla me-
dycznego bezpieczeństwa systemu; 
programem sekurytyzacji wierzytelności skorelowanym z programem restruktu-
ryzacji oraz komercjalizacją i prywatyzacją samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej jako podstawą rozwiązania problemu zadłużenia oraz ra-
cjonalizacji funkcjonowania publicznych zoz.  

Autorzy „Dekalogu” przyznawali, że powyższe wskazania mają bardzo syntetyczny 
charakter i deklarowali, że dysponują rozwiązaniami szczegółowymi, które umożliwia-
ją wprowadzenie w życie tego modelu [Dekalog racjonalnego systemu opieki zdrowot-
nej, 2003]. 

6.4.3. Propozycja Porozumienia Środowisk Medycznych 

Bardziej zróżnicowaną reprezentację osób związanych z systemem ochrony zdro-
wia stanowiło Porozumienie Środowisk Medycznych, które na przełomie listopada 
i grudnia 2003 r. awizowało swoje propozycje przekształcania systemu ochrony zdro-
wia jako ewolucyjne [Racjonalny system opieki zdrowotnej, 2003]. Porozumienie 

 



 186

Środowisk Medycznych przedstawiało się jako zespół „profesjonalistów, którzy repre-
zentują wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej. Mają oni doświadczenie 
w realizacji dotychczasowej reformy, wprowadzonej w 1999 r., znają wszystkie jej 
wady i zalety, wiedzą, co należy wyeliminować, a co upowszechnić, aby służba zdro-
wia w Polsce była oszczędna, a jednocześnie bezpieczna dla pacjentów, zachowująca 
wysokie standardy leczenia” [Racjonalny system opieki zdrowotnej, 2003]. W jego 
skład wchodzili lekarze, dyrektorzy szpitali publicznych, właściciele niepublicznych 
szpitali i innych niepublicznych zoz, przedstawiciele kas chorych oraz ekonomista. 
Ponieważ wprowadzenie NFZ nie stało się zapowiadanym przełomem w funkcjonowa-
niu opieki zdrowotnej, a kolejne zmiany skutkowały pogrążaniem się systemu 
w chaosie, dowodziło to – zdaniem Porozumienia Środowisk Medycznych – braku 
wizji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  

Celem restrukturyzacji proponowanej przez Porozumienie Środowisk Medycznych 
miało być bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.  

• 

○ 
○ 
○ 

• 
○ 

○ 

○ 

• 

○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

Docelowy system miał być budowany na fundamentalnych założeniach starego 
systemu: 

powszechności ubezpieczenia zdrowotnego,  
solidaryzmie społecznym,  
równym dostępie do świadczeń medycznych, finansowanych z powszechne-
go ubezpieczenia.  

System ten miał realizować trzy podstawowe cele: 
powinien być systemem wydolnym, czyli takim, w którym każdy chory obję-
ty systemem otrzyma odpowiednią pomoc medyczną, mieszczącą się w za-
kresie świadczeń gwarantowanych przez system, otrzyma ją bez zwłoki i bez 
konieczności dokonywania dodatkowych, nieprzewidzianych prawem dopłat; 
jedynym dopuszczanym przez autorów projektu rodzajem kolejek byłyby ta-
kie, które wynikają z naturalnych powodów, jak np. ograniczona ilość orga-
nów do przeszczepów czy nieobecność – wybranego przez pacjenta – lekarza, 
powinien być systemem rzetelnym (uczciwym), zapewniającym równowagę 
między uczestnikami systemu: płatnikami, świadczeniodawcami (szpitale, 
przychodnie, lekarze itp.), pacjentami, ubezpieczonymi; każda z wyżej wy-
mienionych stron powinna mieć określony zakres obowiązków i praw i po-
winny być przewidziane mechanizmy rozstrzygania ewentualnych konflik-
tów i dochodzenia praw – ostatecznie na drodze sądowej, 
powinien być systemem zróżnicowanym i elastycznym, odpowiadającym na 
różne oczekiwania obywateli i elastycznie dopasowującym się do zmieniają-
cych się warunków ogólnych (jak np. zmiany trendów epidemiologicznych).  

Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych w nowym systemie miało być 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Niektóre zasady jego funkcjonowania 
miały pozostać w niezmienionej postaci:  

powszechność obowiązku ubezpieczenia,  
wyodrębnienie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podatku od osób fi-
zycznych,  
ustalanie przez sejm wysokości składki, 
brak prawa do rezygnacji z ubezpieczenia,  
finansowanie przez państwo składki za osoby, które nie płacą podatku PIT, 
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ubezpieczenie zdrowotne uzupełniane przez finansowanie bezpośrednio 
przez budżet państwa (lub budżety samorządów terytorialnych) niektórych 
świadczeń zdrowotnych nieobjętych ubezpieczeniem (np. wybranych chorób 
zakaźnych) lub osób nieobjętych ubezpieczeniem.  

○ 

• 

○ 

○ 

• 
○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

Autorzy koncepcji proponowali wyodrębnienie składki na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne z całości podatków w celu:  

umożliwienia wprowadzenia konkurencji między płatnikami realizującymi 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne,  
uniezależnienia finansowania służby zdrowia od corocznego przetargu poli-
tycznego (chociaż oczywiście wysokość składki, jako decyzja parlamentu, 
będzie nadal wynikiem takiego przetargu).  

Wśród rozwiązań nowych wymieniano: 
konkurencję między firmami realizującymi powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne,  
finansowanie świadczeń zdrowotnych na zasadzie zwrotu kosztów,  
zasadę: jednakowa kwota refundacji za to samo świadczenie – dla wszyst-
kich świadczeniodawców,  
bezkonkursowe „wejście do systemu” przez świadczeniodawców – po speł-
nieniu określonych i jednakowych dla wszystkich warunków,  
istnienie obowiązkowych dopłat pacjentów do niektórych świadczeń zdro-
wotnych,  
nielimitowanie ilościowe ani wartościowe refundowanych świadczeń zdro-
wotnych i wprowadzenie w zamian innych metod równoważenia popytu 
i podaży świadczeń,  
możliwość ustalenia przez świadczeniodawców cen wyższych niż kwota re-
fundacji z koniecznością uiszczenia różnicy przez pacjentów lub przez ich 
ubezpieczenia dodatkowe (dobrowolne),  
istnienie dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych, mających 
na celu eliminację kosztów związanych z ewentualnym współpłaceniem pa-
cjentów.  

6.4.4. Stanowisko OZZL i ZPSP  

Swoje poglądy na reformę systemu ochrony zdrowia przedstawiały również inne 
organizacje reprezentujące środowiska pracowników systemu ochrony zdrowia. We-
dług Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Związku Pracodawców 
Szpitali Publicznych, w diagnozie stanu systemu przyjęto fałszywe założenia: że głów-
nym powodem zadłużenia szpitali publicznych jest złe zarządzanie nimi, a nie zbyt 
niskie finansowanie świadczeń zdrowotnych i zły sposób ich kontraktowania. Organi-
zacje te wskazywały, że złudne jest przekonanie, iż wystarczy tylko zmienić formę 
prawną szpitali z spzoz na spółki prawa handlowego, a szpitale staną się rynkowymi 
przedsiębiorstwami, dobrze zarządzanymi [Zmiany w służbie zdrowia w opinii benefi-
cjentów, 2003]. Potrzebne są bowiem również zmiany w sposobie finansowania syste-
mu ochrony zdrowia. OZZL i ZPSP opowiadały się za tym, by szpitale mogły funkcjo-
nować jako przedsiębiorstwa rynkowe i podlegać prawu upadłościowemu. Postulowały 
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zmianę sposobu finansowania i kontraktowania świadczeń zdrowotnych, aby szpitale 
miały realny wpływ nie tylko na swoje wydatki, ale również na dochody, oraz aby 
mogły sprawiedliwie konkurować między sobą. Aby to osiągnąć – zdaniem OZZL 
i ZPSP – muszą być spełnione następujące warunki: 

− likwidacja limitowania ilościowego i wartościowego refundowanych świadczeń 
zdrowotnych,  

− bezkonkursowe „wejście do systemu” (każdy, kto ma prawo leczyć, ma również 
prawo leczyć „na ubezpieczalnię”), 

− wolny wybór szpitala przez pacjenta,  
− ta sama kwota refundacji ze środków publicznych – za to samo świadczenie – 

dla każdego szpitala,  
− obowiązkowe współpłacenie przez pacjentów za niektóre świadczenia, 
− możliwość ustalenia przez świadczeniodawcę własnej ceny, wyższej od kwoty 

refundacji (różnicę opłaca pacjent z własnej kieszeni lub z dobrowolnych ubez-
pieczeń dodatkowych) [Zmiany w służbie zdrowia w opinii beneficjentów, 
2003].  

Jak widać, w prezentowanych powyżej stanowiskach i koncepcjach mamy do czy-
nienia z różnym podejściem do problemu reform systemu ochrony zdrowia i różnym 
poziomem szczegółowości proponowanych rozwiązań (pozostawiając na boku klu-
czową kwestię ich realizmu tak organizacyjnego, jak i ekonomicznego). 

Jednak istnieją pewne podobieństwa między stanowiskiem Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Środowisk Medycznych: 

• 
• 
• 

                                                       

dopuszczenie do konkurencji między ubezpieczycielami; 
wprowadzenie współpłacenia i dodatkowych ubezpieczeń;  
możliwość ustalania za świadczenia cen wyższych niż kwota refundacji z ubez-
pieczalni. 

Dla równowagi dodajmy jednak, że środowisko pracowników ochrony zdrowia nie 
było jednomyślne ani w diagnozie, ani w sposobach kuracji systemu ochrony zdrowia.  

Organizacja reprezentująca środowisko pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Za-
wodowy Pielęgniarek i Położnych, wystąpiła z krytyką zamiarów restrukturyzacji za-
kładów opieki zdrowotnej. W stanowisku OZZPiP można było przeczytać, że „lanso-
wanie prywatyzacji stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i może spowodować niepo-
wetowane szkody poprzez przejęcie tanim kosztem majątku społecznego przez osoby 
prywatne” [Dzika prywatyzacja niszczy służbę zdrowia, 2004]. 

6.4.5. Projekt ekspertów  

Przeciwieństwem ewolucyjnych koncepcji Porozumienia Środowisk Medycznych był 
radykalny w swojej wymowie projekt niezależnych ekspertów255 przedstawiony wice-
premierowi Jerzemu Hausnerowi oraz ministrom zdrowia i finansów [Kozińska, 2003].  

Projekt wychodził od konieczności urynkowienia systemu ochrony zdrowia i opie-
rał się na założeniach:  

− oceny efektywności zakładów opieki zdrowotnej,  
 

255 Autorami projektu Analiza sytuacji i program systemowych zmian w sektorze opieki zdrowotnej 
w Polsce byli: A. Kruszewski i M. Gojarek, którzy przygotowali ten raport pod kierownictwem M. Boniego.  
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− ich segregacji według dokonanej diagnozy i oceny ich finansowej kondycji, 
− likwidacji i bankructw w odniesieniu do tych, które uzyskały bardzo niskie oce-

ny tak bieżącej sytuacji, jak i perspektyw na przyszłość oraz  
− oddłużenia i prywatyzacji tych, które uzyskały pozytywną ocenę.  
Lekiem dla systemu miała być prywatyzacja. Zdrowa prywatyzacja szpitali miała 

wymusić efektywność nie tylko prywatnego podmiotu, ale również szpitali publicz-
nych, które będą musiały konkurować o pacjenta. W opinii autorów projektu tylko 
rynek może weryfikować, które szpitale powinny istnieć. Wedle koncepcji tej grupy: 

• 

• 

• 

• 

                                                       

Narodowy Fundusz Zdrowia powinien być instytucją parafinansową, która dbać 
będzie o korzystne lokowanie środków; ma kupować najlepsze świadczenia po 
najniższej cenie, a nie kontraktować droższą usługę tylko po to, żeby wspomóc 
upadający szpital publiczny; 
prywatne placówki muszą być traktowane na równi z publicznymi; kondycję 
i szanse szpitali pozwoli ocenić rating, który stworzy też wiarygodną podstawę 
do programu sekurytyzacji długów wybranych placówek; ratingiem powinny się 
zająć prywatne instytucje finansowe, które będą też nadzorować realizację pro-
gramów naprawczych w szpitalach; Skarb Państwa udzielałby częściowych 
gwarancji organizacjom zajmującym się sekurytyzacją długów zakładów;  
szpitale, które nie rokują osiągnięcia efektywności ekonomicznej, powinny zo-
stać zlikwidowane; szacowano, że może to dotyczyć około 10% placówek; 
wskazywano również, że grupa około 50 spzoz reprezentuje około 40% wartości 
długów wszystkich zakładów [Kozińska, 2003]; 
aby zwiększyć wpływ pieniądza do systemu, zalecano wprowadzenie dodatko-
wych ubezpieczeń zdrowotnych, ograniczenie koszyka usług gwarantowanych 
oraz wprowadzenie dopłat do lecznictwa otwartego (pozaszpitalnego); aby za-
chęcić do wykupu dodatkowych ubezpieczeń, proponowano ulgi podatkowe dla 
firm i osób, które się na to zdecydują.  

Propozycje zespołu oceniane były bardzo krytycznie przez lewicową prasę jako dą-
żenie do sprywatyzowania systemu ochrony zdrowia i dopuszczenie przedsiębiorczych, 
aktywnych zasobnych finansowo osób oraz firm256 do rynku ochrony zdrowia. Krytyka 
projektu wychodziła ponadto od menedżerów i pracowników szpitali klinicznych 
[Bieńkiewicz, Stawicka, 2004].  

6.4.6. Plan uporządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej 

Jednym z powodów, dla których ten bardzo w swojej wymowie jednoznaczny pro-
jekt adresowany był do wicepremiera J. Hausnera, mogła być rola tego ostatniego 
w promowaniu działań reformatorskich w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia na 
forum rządu.  

 
256 Wskazywano np. na grupę kapitałową Enterprise Investors zarządzającą rodziną prywatnych fundu-

szy inwestycyjnych o łącznym kapitale 725 mln dolarów. Grupa EI planowała zainwestować do 50 mln 
dolarów w firmy z sektora usług medycznych. Grupa EI stała się udziałowcem największej w Polsce pry-
watnej sieci aptek – „Apteka 21”; firmy prowadzącej prywatne poradnie medyczne – Medycyna Rodzinna 
SA; Pharmag SA – dystrybutora leków, środków medycznych i higienicznych. W lutym 2001 r. Polish 
Enterprise Fund IV zainwestował milion dolarów w Instytut Badań i Informacji Szpitalnych.  
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Wicepremier J. Hausner był postrzegany przez media jako ten, który inicjował, ko-
ordynował i firmował zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jednym z rezultatów ini-
cjatywy wicepremiera był Plan uporządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej przed-
stawiony do akceptacji Rady Ministrów w maju 2004 r.  

Plan odnosił się do czterech istotnych zagadnień: zasad funkcjonowania zakładów 
opieki zdrowotnej, wykonywania i finansowania świadczeń opieki medycznej, działal-
ności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gospodarki lekami (w celu zatrzymania 
szybkiego przyrostu wydatków publicznych i wydatków obywateli na leki) [Czyszcze-
nie w opiece zdrowotnej, 2003]. Warto przy tym nadmienić, że w harmonogramie 
Planu uporządkowania sytuacji w opiece zdrowotnej uwzględniono wśród zadań na 
rok 2004: usprawnienia o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i systemowym, 
a na lata 2005–2006: system informatyczny o kosztach leków i alternatywnych tera-
piach, system porównywania cen leków, receptariusz ambulatoryjny i szpitalny, elek-
troniczną wymianę informacji oraz elektroniczny system monitorowania ordynacji 
lekarskiej [Czyszczenie w opiece zdrowotnej, 2003].  

Wicepremier J. Hausner zapowiadał radykalną i faktyczną decentralizację NFZ, 
wprowadzenie niewielkich dopłat wnoszonych przez pacjentów korzystających z opie-
ki medycznej, określenie wykazu świadczeń medycznych, za które trzeba byłoby pła-
cić z własnej kieszeni (lub z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego), oraz ściślejszą 
kontrolę nad finansami szpitali poprzez przekształcenie ich w spółki prawa handlowe-
go [Solecka, 2004a].  

Jednak rząd nie wykazał determinacji w reformowaniu systemu ochrony zdrowia 
i powyższe zamierzenia zostały zarzucone257. Brak politycznego wsparcia dla planów 
reform w ochronie zdrowia i w sektorze finansów publicznych oraz polityczne wybory 
wicepremiera J. Hausnera doprowadziły do jego dymisji w 2004 r. 

Podsumowując wątek przedstawianych powyżej propozycji zmian systemu ochrony 
zdrowia, należy podkreślić, że w odróżnieniu od zapisów ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podejmowały one najbardziej istotne dla 
systemu ochrony zdrowia kwestie: finansowanie świadczeń, głęboką restrukturyzację 
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (w tym również finansową i własnościo-
wą) i wprowadzenie konkurencji między ubezpieczycielami.  

6.5. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i zmiany w ustawie 

Zapisy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
wzbudzały nie tylko obawy, ale i ostrą krytykę opozycji parlamentarnej, która zaskar-
żyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Powodem było przyznanie NFZ nadmier-
nie silnej pozycji w systemie. Skarżący twierdzili, że w ustawie o NFZ nie została 
wprowadzona żadna – nawet pośrednia – możliwość sprawowania kontroli ze strony 
ubezpieczonych nad zasobami finansowymi NFZ. Ubezpieczeni zostali więc pozba-

                                                        
257 Wyjątkiem był tu negatywny koszyk świadczeń (ale w okrojonej postaci), czyli wykaz zabiegów, za 

które pacjenci mieli płacić z własnej kieszeni. Antycypując, można powiedzieć, że zamierzenie to nie 
zostało przez rząd SLD zrealizowane.  
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wieni realnie posiadanego już uprawnienia do kontroli wydatkowania pieniędzy po-
chodzących z ich własnych składek.  

Trybunał Konstytucyjny w składzie 13 sędziów wyrokiem z dnia 7 stycznia 2004 
roku258 orzekł, że zapisy art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w związku z przepisami tej 
ustawy dotyczącymi organizacji i zasad działania Narodowego Funduszu Zdrowia 
(rozdziały 1 i 4), zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i organizacji udzielania 
świadczeń zdrowotnych (rozdziały 5, 6, 7 i 8), gospodarki finansowej (rozdział 9), 
zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadań Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdział 
13), są niezgodne z art. 68 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
przez to, że, tworząc instytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne 
i sprawne działanie, naruszają zasady państwa prawnego w zakresie konstytucyjnego 
prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakwestionowane przepi-
sy tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego spo-
wodowało konieczność rewizji zapisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia.  

Na początku roku 2004 pracami nad koncepcją nowej ustawy zajmowały się trzy 
zespoły: powołany przez ministra zdrowia Leszka Sikorskiego zespół złożony z eks-
pertów w dziedzinach prawa, ekonomii, medycyny i etyki kierowany przez Cezarego 
Włodarczyka, zespół powołany przez senatora Zbigniewa Religę oraz międzyparlamen-
tarny zespół pod przewodnictwem marszałka Marka Borowskiego. Poniżej przedstawio-
ne zostaną główne tezy dokumentów przygotowanych przez dwa pierwsze zespoły. 

6.5.1. Propozycje Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia  

15 stycznia 2004 r. minister zdrowia powołał Zespół ds. Rozwiązań Systemowych 
w Ochronie Zdrowia (pod przewodnictwem C. Włodarczyka), którego zadaniem było 
„opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia i odpowiadają-
cych im projektów aktów normatywnych w zgodzie z uwagami i zastrzeżeniami Try-
bunału Konstytucyjnego” [Pociągną?, 2004]. Jak zaznaczył C. Włodarczyk, zespół 
miał się zająć przygotowaniem koncepcyjnym stosownych ustaw we współpracy 
z innymi zespołami. Zespół przygotował i przedstawił swój raport w marcu 2004 r. 
[Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004] (jego główne tezy 
przedstawione będą w rozdziale 7). 

6.5.2. Propozycje zespołu Zbigniewa Religi 

Projekt przygotowywany pod kierunkiem Z. Religi (z zespołem przez niego powo-
łanym) może być kwalifikowany jako propozycja partii Centrum (na początku roku 

                                                        
258 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03 (Dz.U. 2004, nr 5, 

poz. 37). 
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2004 partii politycznej in statu nascendi). Pod koniec lutego 2004 r. projekt zespołu 
Z. Religi skierowany został do marszałka sejmu [PAP, 2004b].  

Projekt zakładał likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i decentralizację po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W miejsce NFZ miały powstać (w liczbie od 
czterech do sześciu) „niezależne systemy ubezpieczeń” [PAP, 2004b]. Do każdego 
z takich systemów (czy odpowiedników kas chorych) miało należeć 8–10 mln osób 
z kilku województw.  

W kolejnych miesiącach koncepcja zespołu była rozwijana i uszczegóławiana. We-
dług rozwiniętej jej wersji, nowy system zakładał powstanie dodatkowych dobrowol-
nych, alternatywnych ubezpieczeń komercyjnych, które konkurowałyby z ubezpiecze-
niem obowiązkowym. Część składki płaconej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(zwolnienia chorobowe i renty) miałaby być kierowana na ubezpieczenia zdrowotne. 
Projekt przewidywał również powszechne ubezpieczenia opiekuńczo-lecznicze dla 
osób starszych. Na ten rodzaj ubezpieczenia miałaby być kierowana 1/12 składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. Projekt nie przewidywał współpłacenia pacjentów w ramach 
ubezpieczeń obowiązkowych. Na obszarze działania jednej ubezpieczalni miałby być 
dostępny pełny wachlarz usług medycznych – od podstawowej opieki zdrowotnej po 
najbardziej skomplikowane zabiegi w specjalistycznych klinikach. Po niezbędnych 
pracach redakcyjnych koncepcja zespołu Z. Religi została zgłoszona jako obywatelski 
projekt ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej259.  

Są przesłanki, by twierdzić, że elementy analizy systemu ochrony zdrowia dokona-
ne przez przywoływane powyżej zespoły tylko w umiarkowanym zakresie wykorzy-
stane zostały przez rząd do prac nad nową ustawą. W lecie 2004 r. sejm przyjął ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych260.  

6.6. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych  

Rozwiązania nowej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych były przedmiotem krytyki jako pozostawiające system bez istot-
nych zmian i niezałatwiające niczego i zyskały sobie miano „protezy” [PAP, 2004]. Co 
ciekawe, krytyczną opinię o nowej ustawie zdawał się podzielać również prezydent. 
Kancelaria prezydenta informowała, że „Uchwalona ustawa, mimo dostrzegalnych jej 
słabości, spełnia jedną ważną funkcję – daje podstawę do zawarcia umów i finansowa-
nia świadczeń zdrowotnych w 2005 r. w sytuacji, gdy ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. 

                                                        
259 Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, druk sejmowy 3550. 

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej odbyło się 
13 grudnia 2004 r. Na posiedzeniu sejmu w dniu 7 stycznia 2005 r. projekt został odrzucony (342 głosy 
przeciw, 57 za, 14 wstrzymujących się).  

260 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135). 
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o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ traci moc 31 grudnia 2004” [PAP, 2004a]. Po-
dobne stanowisko prezentował również minister zdrowia261 [Solecka, 2004a].  

Po raz kolejny mieliśmy zatem do czynienia z przypadkiem, kiedy nowe rozwiąza-
nia w systemie ochrony zdrowia były przedmiotem krytyki ze strony kluczowych akto-
rów odpowiedzialnych za realizację reformy jeszcze przed wejściem w życie stosownej 
ustawy te krytykowane rozwiązania wprowadzającej. Wszystko to tworzyło atmosferę 
nietrwałości (tymczasowości) przyjmowanych rozwiązań. 

6.6.1. Rozwiązania w zakresie organizowania i zarządzania   

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
pozwala na lepszą kontrolę NFZ, ponieważ Rada Nadzorcza Funduszu zyskuje większe 
uprawnienia kontrolne. Po zmianach Rada Nadzorcza składa się w zdecydowanej 
większości z reprezentantów rządu. Zasiadają w niej również m.in. przedstawiciel 
Rzecznika Praw Obywatelskich i samorządów terytorialnych. Wzmocniono kontrolę 
resortu zdrowia nad NFZ. Minister zdrowia został zobowiązany do składania sejmowi 
corocznego sprawozdania z działalności Funduszu.  

Na rok 2005 szpitale i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mieli zawierać 
umowy z NFZ według nowych zasad. Nadal organizowany był konkurs, a w obliczu 
planowanych zmian (szczegółowe warunki miały być przedstawione w rozporządze-
niu) ci świadczeniodawcy, którzy mieli kilkuletnie umowy z NFZ, musieli zadeklaro-
wać, czy chcą je przedłużyć, czy podpisać na nowo [Szparkowska, 2004]. 

Nowa ustawa m.in. umożliwia korzystanie ze służby zdrowia najbiedniejszym nie-
ubezpieczonym (chodzi np. o bezdomnych), jak również daje możliwość korzystania 
z polskiej służby zdrowia obywatelom Unii Europejskiej – na takich samych zasadach 
jak obywatelom polskim w UE.  

6.6.2. Rozwiązania w zakresie udzielania świadczeń  

Według nowej ustawy, w zakresie udzielania świadczeń NFZ ma w większym 
stopniu ułatwiać pacjentom korzystanie z usług zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach 
istnienia kolejek do specjalistów i na zabiegi planowe w szpitalach. Oddziały NFZ 
będą prowadzić rejestr pacjentów czekających na planowe operacje we wszystkich 
szpitalach – listy będą dostępne w Internecie, dzięki czemu ludzie będą mogli porów-
nać czas oczekiwania na operację w poszczególnych szpitalach. Szpitale będą musiały 
pisemnie informować pacjentów o przewidywanym terminie operacji, jeśli pacjenci nie 
zostaną przyjęci natychmiast. Jeżeli w czasie oczekiwania na zabieg zajdą zmiany 
stanu zdrowia pacjenta wskazujące na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadcze-
nia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę i – jeżeli kryteria medyczne za tym 
przemawiają – świadczeniodawca koryguje odpowiednio termin udzielenia świadcze-

                                                        
261 „Ta ustawa jest po to, by szpitale i przychodnie mogły w styczniu 2005 r. normalnie funkcjonować, 

by pacjenci nie zastawali drzwi zamkniętych na kłódkę” – z wypowiedzi Marka Balickiego, za: [Solecka, 
2004a]. 
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nia [Domańska, 2005]. W ustawie zapisano, że o kolejności przyjęcia przez lekarzy 
decydują względy medyczne i kolejność zgłoszenia. Pacjenci mają otrzymywać pisem-
ną informację o przewidywanym terminie zabiegu. Ma to sprawić, że zasady np. wy-
znaczania operacji będą bardziej przejrzyste i uda się ograniczyć czy wręcz wyelimi-
nować korupcję.  

Nowa ustawa zmodyfikowała również przepisy o zaopatrzeniu w leki. Celem była 
poprawa kontroli nad ordynacją leków bezpłatnych i za częściową odpłatnością. Sto-
sowne cztery rozporządzenia uregulowały szczegółowo odnośne kwestie. Rozporzą-
dzenie w sprawie recept 262 wprowadziło wzór recept uprawniających do nabycia leku 
bezpłatnie lub za częściową odpłatnością (dla leków nierefundowanych nie ma takiego 
wymogu). Nowość polegała na wprowadzeniu na recepcie obowiązku umieszczenia 
numeru PESEL osób uprawnionych do otrzymywania leków bezpłatnie. Chodzi tu 
przede wszystkim o inwalidów wojennych i wojskowych. PESEL umożliwić ma ści-
ślejszą kontrolę ordynacji lekarskich dla tych osób. Jednocześnie rozporządzenie regu-
luje sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, sposób zaopatrywania, przechowy-
wania i rozliczania druków recept oraz kontrolę ich wystawiania i realizacji. Rozporzą-
dzenie stanowi m.in., że Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje druki recept odpłatnie 
podmiotom upoważnionym do ich wystawiania. Możliwe jest jednak także (co jest 
nowością) korzystanie z komputerowego wydruku recepty.  

Rozporządzenie regulujące kwestie przedstawiania przez apteki zbiorczych zesta-
wień zrealizowanych recept podlegających refundacji263 określa terminy i sposób prze-
kazywania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zre-
alizowanych recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji. Apteka składa 
zestawienie w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ dwa 
razy w miesiącu. Załącznik do rozporządzenia określa wzór zbiorczego zestawienia 
zrealizowanych recept na te specyfiki.  

Rozporządzenie w sprawie kontroli recept264 określa z kolei, w jaki sposób można 
udostępniać do kontroli przez NFZ recepty zrealizowane przez chorych i inne związane 
z tym informacje. Istnienie precyzyjnych zasad udostępniania danych dotyczących 
pacjenta ma istotne znaczenie ze względu na tajemnicę lekarską i zapisy o ochronie 
danych osobowych.  

Z kolei rozporządzenie w sprawie informacji 265 reguluje zakres informacji groma-
dzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych. Rozporządzenie to ma umożliwić NFZ oraz wła-
ściwym ministrom bieżący nadzór i kontrolę nad środkami finansowymi przeznaczo-
nymi na refundację farmaceutyków. Biorąc pod uwagę wysoki udział wydatków na 
                                                        

262 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 
2004, nr 213, poz. 2164). 

263 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów 
przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicz-
nych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego 
zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2165).

264 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania pod-
miotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizo-
wanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2166).

265 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych infor-
macji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świad-
czeń ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2167).
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leki w strukturze wydatków na zdrowie [Semprich, 2004], nie można przecenić zna-
czenia efektywnego monitorowania takich wydatków. 

6.6.3. Rozwiązania w zakresie finansowania  

W odniesieniu do kwestii finansowania świadczeń nowe rozwiązania zmieniają al-
gorytm podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu. W podziale 
będzie teraz brana pod uwagę liczba ubezpieczonych zarejestrowanych w wojewódz-
kim oddziale NFZ, ich wiek, płeć i wskaźniki epidemiologiczne. Wzór ma być kory-
gowany przez wskaźniki korzystania z opieki medycznej przez ubezpieczonych poza 
swoim województwem, a także przez liczbę i rodzaj wykonanych świadczeń wysoko-
specjalistycznych. 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
– podobnie jak ustawa wcześniejsza – nie zawiera żadnych systemowo nowych roz-
wiązań. Co więcej, w opinii kluczowych aktorów (kierownictwo resortu zdrowia, pre-
zydent) istniejące rozwiązanie ma charakter rozwiązania tymczasowego. To oznacza, 
że docelowy model funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce musi zostać 
dopiero zdefiniowany. W tym kontekście podejmowane w tej książce zagadnienia po-
siadają walor aktualności.  

 
Podsumowanie  

Próbując zrekapitulować przedstawiane powyżej rozwiązania, można sformułować 
następujące oceny: 

zmiany wprowadzone zapisami ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie wyeliminowały kluczo-
wych istniejących do tego momentu dysfunkcji w działaniu systemu ochrony 
zdrowia w Polsce; ustawa nie zawierała żadnych rozwiązań zorientowanych na 
zmiany w finansowaniu zakładów (np. możliwość zwiększenia zasileń finanso-
wych, osłabienia lub odwrócenia trendu do zadłużania się samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej), które by umożliwiły głębszą restruktu-
ryzację zakładów (organizacyjną, finansową czy własnościową) czy skuteczniej 
motywowały kierowników samodzielnych publicznych zakładów; 

• 

• 

• 

• 

rozwiązania nowej ustawy wzmacniające (i tak już dominującą) pozycję płatni-
ka w systemie przyczyniły się nie tylko do petryfikacji wadliwych relacji mię-
dzy płatnikiem a świadczeniodawcami oraz płatnikiem i właścicielem (jednost-
kami samorządu terytorialnego), ale nawet do ich wzmocnienia; w dalszym cią-
gu właściciel nie mógł korzystać w pełni ze swoich praw właścicielskich; 
nie zdefiniowano tzw. koszyka usług gwarantowanych w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, co nie sprzyjało rozwojowi sektora prywatnych 
świadczeniodawców i nie tworzyło bodźców do otwierania prywatnych ubez-
pieczalni; 
systemowe słabości, których nie podejmowała ustawa o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, były podejmowane w propozycjach 
reformy systemu ochrony zdrowia zgłaszanych zarówno przez rząd, jak i niektó-
re środowiska eksperckie oraz korporacje zawodowe; 
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w dyskusjach na temat kierunków dalszych reform systemu ochrony zdrowia 
często podnoszony był postulat wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdro-
wotnych i dopuszczenia w szerszym zakresie mechanizmów rynkowych do sys-
temu ochrony zdrowia; 

• 

• 

• 

została bardziej precyzyjnie określona pozycja ustrojowa prywatnych praktyk 
lekarzy, pielęgniarek i położnych; jako przedsiębiorcy mogli oni korzystać 
z pomocy publicznej oferowanej m.in. przez fundusze strukturalne UE; 
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (która zastąpiła ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia) może być traktowana jako rozwiązanie przejściowe; nie za-
wiera żadnych zapisów, które adresowane byłyby do strukturalnych problemów 
systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. nieuporządkowanej struktury zasobów, 
zbyt niskiego poziomu zasilania i narastającego zadłużenia samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej; to z kolei uprawnia do stwierdzenia, że 
trzeba dopiero zdefiniować i na nowo opisać model ochrony zdrowia w Polsce.  

 



Rozdzia ł  7 

REZULTATY ZMIAN WPROWADZONYCH 
W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 

Celem tego rozdziału jest syntetyczna ocena rezultatów reformy i restrukturyzacji 
systemu ochrony zdrowia w trzech wymiarach: organizacji i zarządzania, udzielania 
świadczeń oraz finansowania dokonana w kontekście deklarowanych celów reformy 
inicjowanej w 1999 r. Przedstawione też zostaną warunki dla powstawania i rozwoju 
postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony zdrowia istniejące między 1990 i 2004 
rokiem oraz przykłady postaw przedsiębiorczych praktykowanych w polskim systemie 
ochrony zdrowia.  

7.1. Rezultaty zmian w zakresie organizowania i zarządzania  

Rezultaty zmian systemu ochrony zdrowia w obszarze organizowania i zarządzania 
mogą być przedstawiane w różnym ujęciu. Uwzględniając zarówno cel pracy, jak 
i sformułowane w rozdziale 3 hipotezy, rezultaty reform przedstawiono w odniesieniu 
do: pozycji płatnika, zmian w wielkości i strukturze zasobów systemu ochrony zdrowia 
ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu udziału sektora prywatnego w systemie, 
zasobów informacyjnych systemu ochrony zdrowia oraz koszyka usług gwarantowa-
nych.  

7.1.1. NFZ jako monopson  

Po epizodzie z samorządową opieką zdrowotną w reformie systemu ochrony zdro-
wia (kiedy to decyzje o strumieniu środków kierowanych do zakładów opieki zdrowot-
nej podejmował ich właściciel), przyjęto zasadę rozdziału płatnika (decydującego 
o alokacji środków publicznych przeznaczonych na zakup świadczeń) od świadczenio-
dawców. Płatnik (po reformie 1999 r. kasy chorych, a od 1 kwietnia 2003 r. – Narodo-
wy Fundusz Zdrowia) zajmuje pozycję monopsonu i brak jest dowodów na to, że 
ustawodawca chce dopuścić inne podmioty do tego podsystemu. Zatem relacje płatnik 
– świadczeniodawcy wykazują cechy głębokiej asymetrii. 
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Płatnik, choć ustawa expressis verbis nie definiuje dla niego takiej roli, otrzymał 
faktycznie kluczową rolę w systemie. Decyzje płatnika o portfelu i cenach nabywanych 
przez niego świadczeń, jak również o warunkach, w jakich odbywa się udzielanie 
świadczeń, mają charakter kluczowych decyzji o alokacji środków w systemie. Decy-
zje NFZ dotyczą bowiem nie tylko środków publicznych na zakup świadczeń zdrowot-
nych (bezpośrednie decyzje o alokacji), ale też determinują strategie indywidualnych 
świadczeniodawców i wyznaczają trajektorie dla regionalnych polityk zdrowotnych 
i rozwoju całego systemu ochrony zdrowia (pośrednie decyzje o alokacji środków). 
Tak rola NFZ jest postrzegana zarówno przez świadczeniodawców (tak publicznych, 
jak i niepublicznych), jak i przez właściciela zakładów publicznych: jednostki samo-
rządu terytorialnego.  

Do umocnienia pozycji NFZ przyczynia się również wzrastająca konkurencja mię-
dzy świadczeniodawcami (w różnych przekrojach: tak między publicznymi z jednej 
i prywatnymi z drugiej strony, jak i konkurencja wewnątrz tych dwóch kategorii 
świadczeniodawców) o środki publiczne pozyskiwane z kontraktów z NFZ. Chociaż na 
przełomie 2003 i 2004 r. odnotowano przypadek tworzenia porozumień świadczenio-
dawców w proteście przeciwko warunkom kontraktów oferowanych przez NFZ (tzw. 
Porozumienie Zielonogórskie, por. p. 6.3.1), co doprowadziło do zmiany stanowiska 
NFZ, to trudno byłoby wskazać na spektakularne sukcesy świadczeniodawców w two-
rzeniu wspólnego frontu przeciwważącego pozycję NFZ. 

Zmiany wprowadzone ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych zwiększyły nieco zakres kontroli NFZ przez ministra zdrowia, ale 
nie osłabiły w sposób istotny pozycji ustrojowej Funduszu. Dalej zachowując pełną kon-
trolę nad środkami publicznymi przeznaczanymi na zakup świadczeń zdrowotnych, pełni 
on funkcję głównego kanału alokacji środków i kształtuje politykę zdrowotną w regio-
nach. Jednak niespójność regulacji określających pozycję prawnoustrojową NFZ oraz 
kierownictwa resortu zdrowia prowadzi do powstawania sporów kompetencyjnych 
i konkurencji o wpływy między tymi podmiotami. Spory te mają już swoją historię.  

Napięcia ujawniły się już w czasie, kiedy NFZ nie rozpoczął jeszcze swojej działal-
ności i trwały dyskusje wokół obsady stanowiska prezesa NFZ. W marcu 2003 r. kan-
dydatura Aleksandra Naumana na stanowisko prezesa NFZ została ostro oprotestowana 
przez ówczesnego ministra zdrowia M. Balickiego, który w rezultacie podał się do 
dymisji. O ile w roku 2003 spór wokół osoby prezesa NFZ miał raczej charakter perso-
nalny (choć w tle tego sporu znajdowała się silna pozycja ustrojowa prezesa NFZ), 
o tyle spór zaistniały między ministrem zdrowia i prezesem NFZ w roku 2005 był kla-
sycznym exemplum sporu kompetencyjnego dotyczącego wykorzystywania środków 
publicznych przez NFZ. Rada NFZ wyraziła zgodę266 na nabycie przez NFZ bonów 
skarbowych o łącznej wartości do 600 mln złotych. Decyzja Rady NFZ w sprawie tej 
inwestycji spotkała się z ostrą reakcją ministra zdrowia M. Balickiego (po jego powro-
cie na fotel ministra), który oprotestował uchwałę Rady NFZ, a prezesa NFZ oskarżył 
o ukrywanie środków. Minister zdrowia zdecydował o unieważnieniu decyzji Rady 
NFZ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tej inwestycji [Ministerstwo Zdrowia, 
2005a]. Według ministra zdrowia, środki planowane na tę inwestycję winny były być 

                                                        
266 Uchwała Nr 3/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wy-

rażenia zgody na dokonanie inwestycji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2005 r. poprzez nabycie bo-
nów skarbowych o łącznej wartości do kwoty 600 000 000 zł.  
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przeznaczone na zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych. W lipcu 2005 r. na 
kanwie sporu o sposób wydatkowania środków z NFZ minister zdrowia wystąpił 
z wnioskiem o zdymisjonowanie prezesa NFZ [Ministerstwo Zdrowia, 2005b], ale 
wkrótce swój wniosek wycofał.  

Po drodze byliśmy świadkami wykorzystywania przez ministra zdrowia dostępnych 
mu środków mających na celu dyscyplinowanie władz NFZ (kara pieniężna w wysoko-
ści 13,6 tys. zł dla zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych oraz kara pieniężna w wyso-
kości 15,2 tys. zł dla prezesa NFZ) [Wojna światów, 2005], co pokazało mizerię środ-
ków przewidzianych prawem i możliwych do zastosowania przez ministra w stosunku 
do kierownictwa NFZ. Spór ten pokazał, że motywacje i interesy NFZ i resortu zdro-
wia są w dużej części rozbieżne.  

O istnieniu takiej rozbieżności zaświadczał inny spór, który ilustrował różnice 
w podejściu NFZ (raczej kontrola wydatków) i ministerstwa (raczej szersze zaspokoje-
nie potrzeb zdrowotnych). Przedmiotem sporu było zwiększenie liczby nowych leków 
dostępnych dla pacjentów. Fundusz chciał, by nowe leki były dystrybuowane za po-
średnictwem szpitalnych programów lekowych (na podstawie stosownych umów za-
wieranych przez NFZ ze szpitalami, co umożliwiłoby NFZ lepszą kontrolę ich ordy-
nowania), podczas gdy ministerstwo chciało umieszczania nowych leków na listach 
refundacyjnych (jako „leków specjalistycznego stosowania”) tak, aby mogli je przepi-
sywać lekarze specjaliści mający podpisane umowy z NFZ [Szparkowska, 2005b]. 

W tle istotnego sporu o podział i kontrolę środków dochodziło do sytuacji wręcz 
humorystycznych. Prawo stanowi, że NFZ musi do 5 września każdego roku przedsta-
wić ministrowi zdrowia plan finansowy na rok następny. Wykorzystując fakt, że prze-
pis prawny nie reguluje, czy chodzi tu o datę wysłania, czy otrzymania dokumentu, 
NFZ wysłał plan finansowy 5 września 2005 r. po południu. W rezultacie ministerstwo 
otrzymało plan dopiero 6 września. Minister oskarżył prezesa NFZ o niedotrzymanie 
ustawowego terminu, odmówił przyjęcia planu [syl, 2005a] oraz zapowiedział, że  to 
on  podzieli pieniądze na leczenie w roku 2006 [Szparkowska, 2005i]. 

W spór wkroczył premier, nakazując ministrowi zdrowia przyjęcie planu, a preze-
sowi NFZ uruchomienie rezerwy finansowej do wykorzystania jeszcze w 2005 r. (co 
biorąc pod uwagę zmiany w prawie nakazujące przydzielanie środków dla woje-
wództw co najmniej w wymiarze z roku poprzedniego, oznaczało, że na rok 2006 na-
kłady miały być wyższe o co najmniej 3%). Premier opowiedział się za propozycją 
podziału środków na rok 2006 według propozycji ministra zdrowia [syl, 2005e].  

Spory i tarcia między NFZ i ministrem zdrowia skutkowały m.in. tym, że ten ostatni 
publicznie wskazywał na potrzebę dokonania takich zmian ustawowych, aby „(...) rów-
nocześnie zwiększyć funkcje kontrolne Ministerstwa Zdrowia wobec funduszu” [Szpar-
kowska, 2005b]. Według ministra zdrowia, jeżeli pacjenci nie będą mieli dostępu do 
leczenia ratującego zdrowie lub życie, resort może nakazać centrali Funduszu lub jego 
oddziałom podjęcie „stosownych działań”. Jeśli one tego nie zrobią – może ukarać dy-
rektorów lub prezesów finansowo. Znów, jak w sytuacji z lekami przywoływanej powy-
żej, w postawie ministra silniej się zaznaczają potrzeby zdrowotne, podczas gdy możli-
wości finansowe systemu schodzą na plan dalszy.  

Na tle zarysowanych powyżej dysfunkcji w sferze regulacji (bo w istocie większość 
tarć wyrasta z nie do końca właściwie zdefiniowanych kompetencji prezesa NFZ 
i ministra zdrowia) warto zwrócić uwagę na dysfunkcje w sferze funkcjonalnej NFZ, 
a związane z kierownictwem NFZ. Od rozpoczęcia działalności NFZ (kwiecień 2003 
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roku) do lata 2005 r. ta najważniejsza instytucja systemu ochrony zdrowia doświadczy-
ła aż sześciokrotnie zmian na stanowisku prezesa267.  

7.1.2. Kontrakty świadczeniodawców z płatnikiem  

Kontrakty zawierane przez świadczeniodawców z płatnikiem zbierały krytyczne opi-
nie tak z powodu błędów w sferze regulacji, jak i utrudnień w sferze funkcjonalnej. 
W odniesieniu do pierwszej sfery krytycy wskazywali na zmienność zasad i kryteriów 
kontraktowania. Zarzut ten zyskiwał większą wagę w sytuacji istnienia siedemnastu kas 
chorych i tyluż szczegółowych procedur268. Szpitale kontraktujące z kasami chorych 
wskazywały na szereg kwestii, które w ich opinii nie były w sposób dostatecznie jasny 
sprecyzowane w trakcie negocjacji. Listę tych niejasnych kwestii przedstawia tab. 7.1. 

Tab. 7.1. Najistotniejsze kryteria, które winny być zdefiniowane w negocjacjach z kasami chorych* 

Liczba udzielonych odpowiedzi  96 
W stosunku  

do udzielonych  
odpowiedzi (%) 

W stosunku  
do wszystkich  

respondentów (%) 
Określenie standardów usług medycznych 33 34,38 21,47 
Jawny cennik usług, określenie zasad wyceny, 
ustalenie cen minimalnych 32 33,33 20,65 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na usłu-
gi/epidemiologia 21 21,87 13,55 

Ustalenie jednolitych dla wszystkich, czytelnych 
i jawnych wyborów ofert 11 11,46 7,11 

Opisanie procedur medycznych 9 9,38 5,81 
Ustalenie koszyka świadczeń gwarantowanych 8 8,33 5,16 
Uwzględnienie poziomów referencyjnych 8 8,33 5,16 
Uwzględnianie realnych kosztów ponoszonych 
przez dany szpital 6 6,25 3,87 

Finansowanie wg zasady – „pieniądze idą za 
pacjentem” 6 6,25 3,87 

Zniesienie limitów na świadczone usługi 5 5,21 3,23 

* Badania IBiIS z 2001 r.; respondenci mogli udzielać kilku odpowiedzi jednocześnie, za: [Ciechomska, 2001a]. 

                                                        
267 Prezesami byli: A. Nauman (od 1 kwietnia 2003 do 23 maja 2003); M. Manicki (jako pełniący obo-

wiązki) od 23 maja 2003 do 6 lipca 2003; M. Tokarczyk (od 7 lipca 2003 do 4 października 2003);  
K. Panas (od 8 października 2003 do 6 marca 2004); M. Mazur (pełniący obowiązki) od 6 marca 2004 do  
8 marca 2004; L. Abramowicz (od 9 marca 2004 do 7 września 2004); M. Lejk (jako pełniący obowiązki) 
od 7 września 2004 do 29 września 2004 oraz J. Miller (od 30 września 2004 do 17 lutego 2006, czyli do 
momentu redakcji tego fragmentu książki). Trzeba również pamiętać, że pierwszych trzech prezesów spra-
wowało swoje funkcje średnio przez okres 2,5 miesiąca.  

268 Instytut Badań i Informacji Szpitalnych przeprowadził w lutym i marcu 2001 r. ankietę wśród dyrek-
torów szpitali. Dotyczyła ona relacji szpitala z kasami chorych, ale także z samorządem terytorialnym oraz 
miejsca określonego szpitala na rynku usług medycznych. W badaniu uczestniczyło 155 dyrektorów (92 
szpitale działające w miastach powiatowych, 35 w miastach wojewódzkich oraz 24 zlokalizowane w innych 
miejscowościach). Ponad 63% respondentów wyraziło niezadowolenie ze współpracy z regionalną kasą 
chorych, 66% współpracę tę określiło jako dyktat kasy. Wśród 142 odpowiedzi dotyczących negocjowania 
124 dyrektorów określiło ten proces jako monopolistyczną postawę kas chorych, 104 jako nieugięte stano-
wisko kas, za: [Ciechomska, 2001a]. 
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Przedmiotem krytyki kontraktowania od strony funkcjonalnej były: błędne sygnały 
kierowane przez płatnika do świadczeniodawców, niedotrzymywanie terminów przez 
kasy chorych, a potem oddziały NFZ, niejednolite traktowanie świadczeniodawców 
(przy czym przedstawiane były przykłady uprzywilejowania bądź to publicznych [Bo-
ruc, 2005], bądź niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej).  

Zasady kontraktowania świadczeń szpitalnych na 2004 r. mogły służyć jako dobry 
przykład często popełnianych przez płatnika potknięć i błędów269. Podnoszono przede 
wszystkim, że zasady kontraktowania przyjęte na rok 2004 zostały sformułowane bez 
należytego przygotowania (chodziło głównie o listę procedur, które spełniałyby wa-
runki kompletności i były akceptowane przez lekarzy). Popełniono błędy w katalogach 
świadczeń zdrowotnych (do czego zresztą NFZ się przyznał i dokonał stosownych 
poprawek). Wprowadzono szereg zmian w katalogach świadczeń zdrowotnych w za-
kresie leczenia szpitalnego. Wprowadzono szereg nowych procedur, m.in. w dziedzinie 
pediatrii (np. skazy krwotoczne, krztusiec), chirurgii naczyniowej (pomosty pozaana-
tomiczne), pulmonologii (hospitalizacja pulmonologiczna w celu leczenia nowotwo-
rów), kardiochirurgii [Zmiany stawek, 2004]. Dokonano zmian w katalogu świadczeń 
zdrowotnych w dziedzinie hematologii i onkologii, w tym – w katalogu świadczeń 
w zakresie radioterapii. Podwyższono wartość punktową części świadczeń, które 
w opinii konsultantów były najbardziej niedofinansowane. Wprowadzono korekty 
w katalogu świadczeń onkologicznych – chemioterapii oraz w katalogu onkologicz-
nych programów lekowych. Zmienione katalogi obowiązywały od 1 lipca 2004 r. 
Zwiększono również (od 1 lipca 2004 r.) maksymalną cenę punktu rozliczeniowego 
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z 8 do 9 zł [Kowina, 2002]. 

7.1.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 

Wpływ rozwiązań reformy na zmiany w strukturze zatrudnienia w zakładach opieki 
zdrowotnej pozostaje ciągle270 przedmiotem analiz [Domagała A., 2004]. W oparciu 
o dostępne dane można jednak wykazać, że reforma doprowadziła do (niewielkiego) 
zmniejszenia liczby zatrudnionych oraz do znacznych zmian w strukturze zatrudnienia 
w zakładach ochrony zdrowia (tab. 7.2). 

Tab. 7.2. Zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej 1990–2004  

Liczba  1990 1995 2003* 2004** 
Lekarzy wg podstawowego miejsca 
zatrudnienia 

81 641 89 421 87 617 85 623 
 

Lekarzy na 10 tys. mieszkańców 21,4 23,2 22,9 22,4 
Lekarzy stomatologów wg podstawowe-
go miejsca zatrudnienia 

18 205 17 805 10 737 
 

13 827 
 

                                                        
269 Abstrahujemy w tym momencie od zasad kontraktowania świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, bo doświadczenia z ogólnopolskim protestem lekarzy i losy „Porozumienia Zielonogórskiego” 
będą podejmowane w p. 8.2.4. 

270 Jednym z najnowszych opracowań w tym zakresie jest praca doktorska autorstwa A. Domagały, 
Wpływ reformy ochrony zdrowia na zmiany w strukturze i warunkach zatrudnienia kadr medycznych, 
Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. 
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Lekarzy stomatologów na 10 tys. mieszk. 4,8 4,6 2,8 3,6 
Farmaceutów 15 110*** 19 447 3472 2366 
Farmaceutów na 10 tys. mieszk. 4,0 5,0 0,9 0,6 
Analityków medycznych 1589 2522 2997 2963 
Analityków med. na 10 tys. mieszk. 0,4 0,7 0,8 0,8 
Pielęgniarek 207 767 211 603 181 291 180 787 
Pielęgniarek na 10 tys. mieszk. 54,4 54,8 47,5 47,4 
Położnych  24 016 24 440 21 129 21 678 
Położnych na 10 tys. mieszk. 6,3 6,3 5,5 5,7 

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn statystyczny 2005, Warszawa. 
* Zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. 
** Zatrudnienie w publicznych, niepublicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. 
*** Bez farmaceutów w aptekach prywatnych w województwie warszawskim, katowickim i olsztyńskim. 

 

Personel pracujący w placówkach s łużby zdrowia w latach 1970–2004 
Wskaźnik na 10 tys. ludności

17,8

21,4

23,2 22,9 22,4

4,0 4,7 4,8 4,6

2,8

14,2

3,6

0,9 0,6

5,0
4,04,33,6

0,0 0,4 0,70,0 0,80,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1970 1980 1990 1995 2003 2004

Lekarze Lekarze stomatolodzy Farmaceuci Analitycy medyczni

Rys. 7.1. Personel medyczny (lekarze, lekarze stomatolodzy, farmaceuci, analitycy medyczni) zatrud-
niony w latach 1970–2004 (na 10 tys. ludności)  

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 
2005; pozyskano 25 lutego 2006 r. z: http://www.csioz.gov.pl/pliki/Biuletyn%202005%20-%20pdf/Biuletyn%20 
2005%20rozdzial%20II.pdf 

 
Co prawda, w okresie od 1990 do 2004 r. wzrosła liczba lekarzy i analityków me-

dycznych w przeliczeniu na 10 tys. ludności (odpowiednio: z 21,4 do 22,4 oraz z 0,4 
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do 0,8), ale zmniejszyła się liczba stomatologów (odpowiednio: 4,8 i 3,6)271 oraz far-
maceutów (4,0 i 0,6)272 (rys. 7.1). Zmniejszeniu uległa też w omawianym okresie licz-
ba pielęgniarek (z 54,4 do 47,4 ) oraz położnych (z 6,3 do 5,7) (rys. 7.2).  

 

Personel pracujący w placówkach służby zdrowia w latach 1970–2004 
Wskaźnik na 10 tys. ludności
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Rys. 7.2. Personel medyczny (pielęgniarki, położne, rehabilitanci) zatrudniony w latach 1970–2004 
(na 10 tys. ludności) 

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 
2005; pozyskano 25 lutego 2006 r. z: http://www.csioz.gov.pl/pliki/Biuletyn%202005%20-%20pdf/Biuletyn% 
202005%20rozdzial%20II.pdf 

 
Rys. 7.3 przedstawia liczbę lekarzy specjalistów zatrudnionych w placówkach służ-

by zdrowia w okresie 1989–2004 (stan na koniec roku). Widać na nim, że między 1989 
i 2004 r. liczba specjalistów spadła w dwóch z czterech podstawowych specjalności: 
chorób wewnętrznych (z 12 289 do 10 947)273 i pediatrii (z 9612 do 7177), a wzrosła 
w chirurgii (z 7849 do 8750) i położnictwie i ginekologii (z 5734 do 6012). Warto 
jednak zauważyć, że między 1995 i 2004 rokiem zanotowano spadek liczby specjali-
stów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia we wszystkich czterech kategoriach.  

 

                                                        
271 Trzeba tu zaznaczyć, że usługi z zakresu stomatologii najwcześniej i w największym zakresie zosta-

ły poddane restrukturyzacji i procesom prywatyzacji.  
272 Ten drastyczny spadek ma swoje uzasadnienie w zmianie metody. Dane od 1999 r. obejmują tylko 

farmaceutów zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, z pominięciem aptek. 
273 Spadkowi liczby lekarzy internistów towarzyszył wzrost liczby lekarzy o nowej specjalizacji: medy-

cyna rodzinna, zatem (z uwagi na bliskość tych dwóch specjalności) spadek ma znaczenie bardzo względne. 
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Lekarze specjaliści pracujący w placówkach służby zdrowia 
w latach 1989–2004 (stan w dniu 31.12)
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Rys. 7.3. Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach służby zdrowia w latach 1989–2004 

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 
2005; pozyskano 25 lutego 2006 r. z: http://www.csioz.gov.pl/pliki/Biuletyn%202005%20-%20pdf/Biuletyn% 
202005%20rozdzial%20II.pdf  

 
Wprowadzony od 1999 r. Program Restrukturyzacji Zatrudnienia skutkował zwol-

nieniem (do końca roku 2001) około 87 tys. pracowników publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej [Domagała A., 2004, s. 109]. Dane Departamentu Rynku Pracy Mini-
sterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pokazują zwiększającą się w kolej-
nych latach liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w zawodach medycznych (z pozio-
mu 32 860 na koniec 1999 r. do 44 405 osób w końcu 2001) [Domagała A., 2004,  
s. 130–140].  

Brak jest, niestety, odpowiednich statystyk ilustrujących zmiany w poziomie i struk-
turze zatrudnienia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które podlegały prze-
kształceniom.  

Z badań grupy 47 przekształcanych w latach 1999–2000 samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej [NIK, 2002a] wynikało, że w porównaniu z rokiem 
1999 w roku 2000 przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o około 12,7%. Największa 
redukcja zatrudnienia dotyczyła personelu pomocniczego (spadek o 16,3%). Liczba leka-
rzy zmniejszyła się o 13,2%, zaś średniego personelu medycznego o 9,5% [NIK, 2002a]. 
Analiza restrukturyzacji zatrudnienia w latach 1999–2001 w ujęciu wojewódzkim wska-
zuje, że największe redukcje wystąpiły w województwach: lubuskim, warmińsko-ma- 
zurskim i zachodniopomorskim. Najniższa redukcja zatrudnienia nastąpiła natomiast  
w województwach: śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim [Domagała A., 
2004].  

W sytuacji braku precyzyjnych wyliczeń obrazujących ruchy kadrowe między sek-
torem publicznym i prywatnym wykorzystywać można jedynie szacunki. Według nie-
których, „(...) w latach 1999–2002 z publicznego systemu odeszło ponad 80 000 pra-
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cowników, a prawdopodobnie tylko około 40 000 podjęło pracę w innych formach 
organizacyjnych związanych z ochroną zdrowia” [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych 
w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 31]. 

Innym wymiarem restrukturyzacji zatrudnienia było przekwalifikowywanie części 
pracowników i przemieszczanie ich do tworzonych zakładów pielęgnacyjno-opiekuń-
czych oraz hospicjów. Należy przypomnieć, że tworzenie zakładów opieki długotermi-
nowej w miejsce likwidowanych lub przekształcanych łóżek ostrych było jednym 
z założeń działań restrukturyzacyjnych. W latach 1999–2000 utworzono 218 takich 
zakładów w skali kraju i powstało w ten sposób około 5000 łóżek [Knysok, 2001]. Do 
korzyści związanych z poprawą struktury łóżek dochodziło jeszcze zmniejszenie presji 
na redukcję liczby zatrudnionych i zmniejszanie tym samym dynamiki bezrobocia 
wśród tej kategorii zatrudnionych [Domagała A., 2004, s. 106].  

Analizując zmiany w strukturze zatrudnienia, warto zwrócić uwagę na zmiany 
w formach prawnych wykorzystywanych przy zatrudnianiu lekarzy, pielęgniarek 
i położnych. Zamiast zatrudnienia w formie umowy o pracę powyższe kategorie pra-
cowników otrzymały możliwość zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne. 
Poprzedzone to było tworzeniem nowych bytów prawnych, czyli rejestrowaniem sa-
modzielnej działalności gospodarczej.  

Zmiany form prawnych wykonywania pracy przez lekarzy, pielęgniarki i położne 

Zamiana statusu z pracownika najemnego na przedsiębiorcę ma (z punktu widzenia 
celu pracy) bardzo istotne znaczenie. Warto jednak przy tej okazji wspomnieć o asy-
metrycznym rozkładzie ryzyka, a częściowo również korzyści płynących z takich 
zmian. Z punktu widzenia interesów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej zatrudnianie lekarzy, pielęgniarek i położnych w oparciu o umowę cywilno-
prawną przynosi istotne korzyści w postaci zwiększenia elastyczności zatrudnienia 
(umowy o świadczenie danej pracy czy usług zawierane są na kilka lat i nie podlegają 
takim ograniczeniom w zakresie ich rozwiązywania jak umowy o pracę, eliminują 
konieczność powiadamiania związków zawodowych, etc. ) i przerzucenia ryzyka na 
przedsiębiorców (umowy trzeba przedłużać w oparciu o specyfikacje i warunki defi-
niowane za każdym razem przez zlecającego, który wykorzystuje fakt konkurencji 
między przedsiębiorcami).  

Zmiany w liczbie pracowników tzw. białego personelu pracującego w oparciu 
o umowy cywilnoprawne w zakładach opieki zdrowotnej w latach 2001–2004 w pod-
stawowej opiece zdrowotnej i lecznictwie stacjonarnym (lata 2001–2003) przedstawia 
tab. 7.3 oraz tab. 7.4.  
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Tab. 7.3. Personel pracujący w oparciu o umowę cywilnoprawną w podstawowej opiece zdrowotnej 
w zakładach opieki zdrowotnej w latach 2001–2004 

Wyszczególnienie 2001 Udział %* 2002 Udział % 2003 Udział %274 2004 Udział %275

Lekarze 5180 18,6 6131 20,4 6799 29,5 7032 49,6 
Pielęgniarki 4338 13,2 5254 15,0 3129 11,3 4495 18,2 
Położne 1006 18,2 1225 20,4 1049 23,1 1444 41,5 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia oraz 
Domagała A. (2004). 
* W stosunku do wszystkich zatrudnionych w danej kategorii 

 
Spadek liczby (i udziału) pielęgniarek pracujących w oparciu o umowy cywilno-

prawne w roku 2003 może być w części przypisany aktywności związków zawodo-
wych, które szeroko występowały przeciwko przechodzeniu pielęgniarek na kontrakty. 
Kulminacją działań związku w tym zakresie były zmiany w zapisach ustawy o zawo-
dzie pielęgniarki i położnej zakazujące zatrudniania pielęgniarek i położnych na umo-
wach cywilnoprawnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
(por. p. 7.5.3 oraz 8.2.1). Trzeba jednak zauważyć, że pod koniec 2004 r. liczba pielę-
gniarek pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne wzrosła.  

Tab. 7.4. Personel pracujący w oparciu o umowę cywilnoprawną w lecznictwie stacjonarnym w latach 
2001–2003 

Wyszczególnienie 2001 Udział %* 2002 Udział %* 2003 Udział %* 
Lekarze 5170 12,3% 5725 13,6% 9454 22,3% 
Pielęgniarki 1521 1,2% 1508 1,2% 1791 1,4% 
Położne 169 1,1% 189 1,2% 215 1,4% 

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia oraz 
Domagała A. (2004).  
* W stosunku do wszystkich zatrudnionych w danej kategorii 

 
Na podstawie danych tab. 7.4 można konkludować, że (z wyjątkiem pielęgniarek 

zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej) wzrastał w latach 2001–2003 udział 
personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych, a lekarze przejawiali tu 
największą inicjatywę (a zatem można spekulować, że również bardziej wyraźnie zazna-
czyły się w tej grupie postawy przedsiębiorcze i chęć do pracy na własny rachunek).  

Zjawisko zwiększania się liczby personelu zatrudnionego w oparciu o umowy cy-
wilnoprawne analizowane w układzie terytorialnym pokazuje, że występowało tu duże 
zróżnicowanie. Przyjmując proporcję liczby osób zatrudnionych na umowy cywilno-
prawne do liczby wszystkich zatrudnionych, najwięcej umów cywilnoprawnych zawar-
to w województwie zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, najmniej w woje-
wództwach: świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim.  

 
 

                                                        
274 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 

2004, Warszawa 2004, tablica 2.7.  
275 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 

2005, Warszawa 2005, tablice 2.7.1, 2.7.2. 
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Lekarze rodzinni 

W kontekście zmian strukturalnych warto w tym miejscu wskazać na pozycję leka-
rzy rodzinnych, którzy zgodnie z przyjętymi założeniami mieli przejąć rolę pierwszego 
ogniwa racjonalizującego korzystanie ze świadczeń (gate-keeper). Zgodnie ze strategią 
rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej [MZiOS, 1998], to lekarze rodzinni stanowią 
– obok lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych 
oraz pielęgniarek szkolnych – zasadniczy element systemu podstawowej opieki zdro-
wotnej. Taką właśnie strukturę świadczeniodawców (z wyeksponowaniem lekarza 
rodzinnego) uznano za docelowy model opieki podstawowej, dopuszczając jedynie 
czasowo inne rozwiązania. 

Od roku 1994 uruchomiono ścieżkę kształcenia podyplomowego w zakresie medy-
cyny rodzinnej, którą do roku 2001 z sukcesem (uzyskanie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej) przeszło około 5500 lekarzy. W roku 2003 było około 6 tys. lekarzy posia-
dających specjalizację z medycyny rodzinnej [Lukas, 2003]. W takiej liczbie zaspoka-
jają oni około 30% zapotrzebowania na tę specjalność w Polsce. Tempo kształcenia 
lekarzy w tej specjalności uznawane jest za zbyt powolne, tak iż – zakładając istniejące 
tempo kształcenia – docelową liczbę 20 tys. lekarzy tej specjalności Polska uzyska 
około 2025 r. [Ministerstwo Zdrowia, 2001]. 

Niestety, zapisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia nie wspominały o lekarzach rodzinnych, 
a jedynie o lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej. Można zatem wnosić, że usta-
wodawca świadomie nie stabilizował (utrwalał) pozycji lekarzy rodzinnych w syste-
mie276.  

7.1.4. Restrukturyzacja bazy sektora ochrony zdrowia  

Lecznictwo stacjonarne 

Chociaż wyniki programów restrukturyzacji lecznictwa stacjonarnego (będące czę-
ścią programów restrukturyzacji przedstawianych w p. 5.4) oceniane były zazwyczaj 
jako niespełniające oczekiwań [NIK, 1999a], to w ich rezultacie doszło jednak do 
zmian w liczbie zakładów lecznictwa zamkniętego i strukturze łóżek. Między 1999 
i 2003 rokiem liczba szpitali ogólnych zwiększyła się z 756277 do 767. W okresie 
1999–2003 liczba łóżek rzeczywistych w szpitalach ogólnych spadła z poziomu 
200 181 (włącznie z oddziałami szpitalnymi) do 187 454 (już bez adnotacji, że łącznie 
z oddziałami szpitalnymi). 

Ponieważ jednym z celów reformy było zmniejszenie liczby łóżek zabiegowych, 
zostało to zrealizowane, a wyniki przedstawione są w tab. 7.5. 

 

                                                        
276 Stowarzyszenie lekarzy rodzinnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, niejednokrotnie wy-

stępowało z protestami i stosownymi inicjatywami w tym względzie tak na etapie przygotowywania projek-
tu ustawy, jak i po jej przyjęciu. 

277 Łącznie z oddziałami szpitalnymi. 
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Tab.7.5. Łóżka w oddziałach szpitali publicznych: specjalności zabiegowe (lata 1999 i 2003) 

 Łóżka w oddziałach 
 chir.  

urazowo- 
-ortoped. 

chir. 
szczęk.- 
-twarzowej 

neurochir. urolog. okulist. otolaryng.
intens. 
terapii 

chirur- 
gicznych 

położn.- 
-ginek. 

1999 10 663 681 1755 3748 4520 5244 2356 28 430 26 126 
2003 10 223 585 1713 3640 3808 4613 2635 24 488 20 290 
Różnica –440 –96 –42 –108 –712 –631 +279 –3942 –5836 

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 
2000 i 2004. 

 
Per saldo liczba łóżek na oddziałach w szpitalach publicznych w specjalnościach 

zabiegowych zmniejszyła się o 11 528. 
Jak pokazuje tab. 7.5, w latach 1999 i 2003 jedyną specjalnością, w której nie 

zmniejszono liczby łóżek, była intensywna terapia (odnotowano tam wzrost liczby 
łóżek o 279). Najwięcej tzw. ostrych łóżek zlikwidowano na oddziałach położniczo- 
-ginekologicznych (5836) oraz chirurgicznych (3942).  

Ten ilościowy aspekt zmian winien być jednak wzbogacony informacją o niskiej 
jakości bazy szpitali publicznych. W wyniku kontroli Inspekcji Sanitarnej stwierdzono, 
że większość publicznych placówek medycznych wymaga, w różnym zakresie, prze-
prowadzenia remontów i modernizacji. Polepszanie funkcjonalności newralgicznych 
punktów szpitali, jak izby przyjęć, bloki operacyjne, sterylizatornie, ma na celu zapew-
nienie właściwego stanu sanitarnego w placówkach. Jest to jednak w pierwszym rzę-
dzie konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów278. Zakłady opieki zdro-
wotnej napotykają duże trudności w dostosowywaniu pomieszczeń i urządzeń do obo-
wiązujących standardów, stąd widoczna była tendencja do oddalania w czasie terminu, 
do kiedy wszystkie zakłady muszą uporać się z tym zadaniem. Ostatecznie rozporzą-
dzenie z 2005 r. ustaliło ten termin na 31 grudnia 2010 r. (dla szpitali i innych zakła-
dów przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świad-
czeń zdrowotnych) i na 31 grudnia 2008 r. (dla pozostałych zakładów)279. Wyniki 
restrukturyzacji w lecznictwie szpitalnym można uznać za ograniczone [NIK, 1999a].  

Są pewne przesłanki, by twierdzić, że zakres restrukturyzacji był relatywnie naj-
większy w szpitalach, które zostały sprywatyzowane. Podawane w popularnych, wyso-
konakładowych tygodnikach oraz wydawnictwach branżowych przykłady działań re-
strukturyzacyjnych w szpitalach prywatnych wskazywały na istotne redukcje zatrud-
nienia: np. w szpitalu w Ząbkowicach Śląskich udział pracowników administracji szpi-
tala w strukturze zatrudnienia wynosił 25%, w Kwidzynie obniżka zatrudnienia wynio-
sła 10% i o taką też wielkość obniżone zostały średnio płace (przy czym stawki za 
dyżury zmniejszono o 30%), szpitale w Tucholi zwolniły 150 osób, w Ozimku liczba 
zatrudnionych spadła o 42% [Konarska, 2005]. Szpital w Brzezinach koło Łodzi po-
stawił w swoich działaniach restrukturyzacyjnych na rozwój outsorcingu i poprzez te 
                                                        

278 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakła-
du opieki zdrowotnej (Dz.U. 1992, nr 74, poz. 366 z późn. zmianami).

279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
(Dz.U. 2005, nr 116, poz. 985). 

 



 209 

działania zmniejszył liczbę zatrudnionych z ponad 550 pracowników do około 300 
osób, ponieważ duża grupa pracowników medycznych oddziałów i diagnostyki szpitala 
stała się grupą przedsiębiorców [Ancerewicz, 2005]. Szczegółowa analiza procesów 
restrukturyzacji w szpitalach nie została jednak do tej pory przygotowana i czeka do-
piero na swoich autorów.  

W ciągu dwóch lat trwania programu restrukturyzacji (1999 i 2000 r.) łącznie 
wsparto zakłady opieki zdrowotnej kwotą 750 mln zł. Środki te zostały przeznaczone 
w minimalnym stopniu na restrukturyzację zatrudnienia, natomiast w zasadniczym 
stopniu na dokończenie inwestycji, zakup aparatury, sprzętu medycznego, remonty, 
adaptacje, modernizacje budynków. Łącznie ponad 1050 zakładów opieki zdrowotnej 
otrzymało środki z tego programu [Knysok, 2001]. 

Niestety, w wielu szpitalach, mimo przeprowadzanych modernizacji i remontów 
niemożliwe jest uzyskanie dostatecznej poprawy w tym zakresie z uwagi na ograniczo-
ną powierzchnię lokalową zajmowaną przez poszczególne jednostki organizacyjne. 
Nadal zbyt mała jest liczba remontów w stosunku do potrzeb i w dalszym ciągu nastę-
puje pogorszenie stanu technicznego. To z kolei skutkuje pogarszaniem się stanu sani-
tarnego spzoz.  

Wyniki kontroli stanu sanitarnego zoz przeprowadzonej w 2002 r. w całym kraju280 
przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne pokazały, że 24,3% 
skontrolowanych zakładów nie spełniało wymogów i częściej były to zakłady publicz-
ne (33,1%) niż niepubliczne (19,4%). Najgorzej wypadło województwo świętokrzy-
skie, gdzie aż 66% zakładów nie spełniało wymogów sanitarnych i fachowych, a najle-
piej zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie (tylko 3%) [Szewerniak-Milewska, 
2003]. Środki finansowe na dostosowanie techniczne i sanitarno-epidemiologiczne 
zakładów opieki zdrowotnej winny zabezpieczać samorządy terytorialne wszystkich 
szczebli będące organami założycielskimi dla tychże zakładów. Jednak ilość środków 
finansowych przeznaczanych przez samorządy terytorialne jest niewystarczająca. Stan 
ten jest wynikiem zapaści finansów publicznych, uniemożliwiającej samorządom reali-
zację podstawowych zadań właścicielskich.  

Likwidacja zakładów 

Jednym z bodźców do poprawy funkcjonowania samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej była perspektywa likwidacji zakładów trwale deficytowych. 
Określone w prawie warunki likwidacji zakładu nie były w praktyce często wykorzy-
stywane, niemniej jednak można wskazać na kilka przykładów likwidacji spzoz: 
w Lublinie (głosami partii prawicowych: PiS oraz LPR) i utworzenie w jego miejsce 
50 niepublicznych praktyk lekarskich [Lubelski ZOZ zlikwidowany, 2004] czy w ma-
łopolskich Michałowicach (gdzie świadczenia od publicznego podmiotu w zakresie: 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji 
oraz stomatologii, przejął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medea”) [Rada 
Gminy Michałowice, 2004].  

 

                                                        
280 Kontrolą objęto 41,4 tys. placówek opieki zdrowotnej, w tym zoz i praktyki lekarskie. 
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Wzrost udziału sektora prywatnego  

Jednym z wymiarów restrukturyzacji zasobów systemu ochrony zdrowia281 był 
wzrost udziału sektora prywatnego w świadczeniu usług zdrowotnych. Obejmował on 
głównie podstawową opiekę zdrowotną (lekarze rodzinni, praktyki pielęgniarek i po-
łożnych, lekarze stomatolodzy), specjalistykę, ambulatoria i laboratoria diagnostyczne 
pracujące głównie w oparciu o kontrakt z publicznym płatnikiem. Warto w tym miej-
scu odnotować, że społeczne korzyści z wprowadzania niepublicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej były potwierdzone i uznane przez resort zdrowia [Grottel, 2001]. 

Badanie zakresu sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest 
przedsięwzięciem trudnym z uwagi na niekompletność i niekompatybilność danych. 
Według bardzo optymistycznych (chyba przesadzonych) szacunków, zakres faktycznej 
prywatyzacji sięgał w połowie 2005 r. blisko 70% zasobów [Konarska, 2005]. Reforma 
ochrony zdrowia dokonywała się m.in. pod hasłami zrównania w prawach i dostępie do 
środków publicznych podmiotów publicznych i niepublicznych. Według danych 
UNUZ, w 1999 r. około 4000 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej miało pod-
pisane kontrakty z kasami chorych, a w lutym 2001 r. liczba kontraktów z niepublicz-
nymi zakładami opieki zdrowotnej była czterokrotnie wyższa w stosunku do roku 1999 
[UNUZ, 2001]. Struktura kontraktów w 2001 r. pokazywała, że kontrakty z niepu-
blicznymi zakładami opieki zdrowotnej przeważały w podstawowej opiece zdrowotnej, 
stomatologii, specjalistce i lecznictwie uzdrowiskowym. W odniesieniu natomiast do 
opieki szpitalnej i pomocy doraźnej dominowały kontrakty z publicznymi zakładami 
opieki zdrowotnej.  

Podstawowa opieka zdrowotna 

Prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej była 
pozytywnie oceniana przez ministrów zdrowia [Bukiel, 2003b]. Przychodnie prywatne 
działają lepiej niż publiczne, efektywniej zarządzają środkami i wychodzą naprzeciw 
potrzebom pacjentów.  

W niektórych przypadkach, jak np. w Poznaniu, procesy prywatyzacji opieki ambu-
latoryjnej postępowały bardzo szybko. W jednym roku przekształcono tam całą opiekę 
ambulatoryjną. Przed zmianami funkcjonowało tam 5 potężnych zoz dzielnicowych. 
Skupiały one 60 placówek służby zdrowia, a pracowało w nich 3500 osób. Po 
31 grudnia 1999 r. praktykę na nowych zasadach prowadziło i było zarejestrowanych 
230 niepublicznych placówek, w tym kontrakty z kasą chorych podpisało 146 [Cie-
chomska, 2001b]. Stało się to możliwe m.in. dzięki politycznemu wsparciu władz mia-
sta. Wykorzystano model prywatyzacji pracowniczej, a nie kapitałowej, przyjęto zasa-
dę dzierżawy lokali bez możliwości ich wykupu i zabezpieczono się przed późniejszą 
zmianą przeznaczenia lokali. Ale wyposażenie można było przejąć w drodze wykupu 
lub dzierżawy, w zależności od woli i decyzji konkretnych osób i konkretnych placó-

                                                        
281 W opinii niektórych specjalistów nie istniało coś takiego jak system ochrony zdrowia w Polsce. Pro-

fesor Hubert Izdebski, recenzując Zieloną Księgę, wskazywał, że wobec panującego w Polsce bałaganu 
w ochronie zdrowia nie możemy używać do jego opisu terminu „system”. W opinii profesora Izdebskiego 
„(...) wadą «systemu ochrony zdrowia» jest brak systemowego podejścia przy jego konstruowaniu i reago-
waniu na jego dysfunkcje, a zatem jest brak systemu”, w: [Izdebski, 2004]. 
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wek. Wejście do systemu uwarunkowane zostało uzyskaniem kontraktu z kasą. W ten 
sposób starano się zapewnić dostęp do świadczeń dotychczasowym pacjentom. 

Miasto poczyniło wiele kroków, które zachęcały do przekształceń. Przeprowadzono 
kampanię informacyjną wśród lekarzy i personelu medycznego. Wskazano na zalety 
nowego systemu, a te okazały się niemałe. Po pierwsze, wyznaczano niski czynsz za 
wynajem lokali. Łatwo godzono się na odpisy z czynszu na remonty, w tym kapitalne. 
W przypadku zakupu sprzętu i wyposażenia stosowano bardzo dogodnie rozłożone 
wieloletnie raty. 

Autorzy tej prywatyzacji twierdzą, że dokonano jej z troską o pracowników. Po-
dobne zdanie mają też przedstawiciele innych urzędów. „Te wszystkie działania były 
podejmowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi i izbami – twierdzi Zbi-
gniewa Nowodworska, rzecznik Krajowego Związku Kas Chorych – zadbano o interes 
tych, którzy stracili pracę. Na odprawy i odszkodowania dla nich fundusze wyasygno-
wało Ministerstwo Zdrowia, jak również były to pieniądze pochodzące ze sprzedaży 
majątku ruchomego placówek” [Ciechomska, 2001b]. 

 
Lekarze rodzinni  

Jak już wspomniano, szkolenia w zakresie medycyny rodzinnej rozpoczęły się na 
przełomie 1993 i 1994 r. Pierwszym kandydatom umożliwiono szybszą drogę docho-
dzenia do tytułu specjalisty. Uruchomiono „skróconą ścieżkę” szkolenia. Trwała sześć 
miesięcy. Korzystali z niej lekarze z I lub II stopniem specjalizacji, którzy posiadali 
odpowiedni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze specjalizujący się 
w medycynie rodzinnej wykazywali olbrzymi entuzjazm. Brali kredyty i pożyczki. 
Wszystkie wyrzeczenia i trudy ponosili z myślą o jak najlepszym przygotowaniu się do 
leczenia pacjentów. Bez wątpienia można przyjąć, że lekarze podejmujący decyzję 
o opuszczeniu tradycyjnych struktur zakładów opieki zdrowotnej i podstawowej opieki 
zdrowotnej i decydujący się na otworzenie własnych praktyk, tak w sferze decyzji, jak 
motywacji i zachowań, wykazywali klasyczne cechy przedsiębiorców. W latach 1998/99 
specjalistą lekarzem rodzinnym zostało 1349 osób, ale w następnym (2000) było to już 
tylko 943, a w 2000/01 zaledwie 364 lekarzy. Było to m.in. rezultatem zlikwidowania 
tzw. krótkiej ścieżki. Taka decyzja w części była motywowana chęcią utrzymywania 
wysokiej jakości szkoleń, którą można było uzyskać w drodze kształcenia w pełnym 
wymiarze czasu w systemie rezydenckim. W połowie 2002 r. liczbę lekarzy rodzin-
nych szacowano na 5600 [Ciechomska, 2002]. 

Chociaż postępował proces prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej i osią-
gnięto liczące się rezultaty (lekarze domowi, prywatne praktyki lekarskie i pielęgniar-
skie), to najwyższy udział sektora prywatnego w świadczeniu usług notujemy w świad-
czeniach z zakresu stomatologii (tab. 7.7).  

 
Prywatne lecznice 

Obok wymienionych powyżej prywatnych świadczeniodawców w obszarze podsta-
wowej opieki zdrowotnej innym niepublicznym elementem systemu ochrony zdrowia są 
prywatne lecznice oferujące świadczenia zdrowotne finansowane z prywatnych ubezpie-
czeń. Do większych firm należą: Medicover, Centrum Medyczne LM oraz LUX MED 
(tab. 7.6). Szacuje się, że prywatne lecznice na koniec roku 2004 posiadały około 800 
tys. pacjentów (w tym około 2/3 to pacjenci abonamentowi), osiągały 700 mln rocznego 
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przychodu i notowały coroczny wzrost sprzedaży w wysokości 20% [Przybylski, 
2005]. Następuje rozwój prywatnych lecznic, ale nie odbywa się to bezproblemowo. 

Tab. 7.6. Wybrane prywatne lecznice w 2004 r. 

Wyszczególnienie Liczba obsługiwanych firm Liczba obsługiwanych pacjentów 
Medicover  3000 100 000 
Centrum Medyczne LM 550 60 000 
LUX MED 500 90 000 

Ź r ó d ło : [Przybylski, 2005]. 
 
Duży poziom ryzyka w sektorze ochrony zdrowia jest faktem, co podnoszone jest 

przez reprezentantów instytucji finansowych i innych działających w otoczeniu ochro-
ny zdrowia282.  

Liczbę osób korzystających za dopłatą z lepszej opieki zdrowotnej w prywatnym 
sektorze szacowano w 2003 r. na kilkadziesiąt tysięcy [Solska, 2003]. Wśród ofert 
dostępnych na rynku znajdowały się oferty firm działających na terenie całej Polski: 
Falck (w trzynastu największych miastach kraju ubezpieczenia dodatkowe wykupiło 
60 tys. osób), Medicover (100 tys. klientów w 160 miastach), Enel-Med (20 tys. pa-
cjentów z dwustu firm) oraz firmy o zasięgu lokalnym, np. Centrum Medyczne Da-
miana w Warszawie, Swissmed na Wybrzeżu czy Promedis we Wrocławiu [Solska, 
2003].  

Perspektywy dla firm prywatnych na tym rynku w pierwszych miesiącach 2005 r. 
były korzystne. Niektóre realizowały wysokie przychody. W pierwszym półroczu 2005 
roku przychody Centrum Medycznego Enel-Med wyniosły 21 mln i były o 36% wyż-
sze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego [m.p., 2005a]. W połowie 2005 r. 
Centrum zatrudniało ponad 450 osób, w tym 235 lekarzy i 95 pielęgniarek i przygoto-
wywało się do debiutu giełdowego.  

Szacowano, że z prywatnych usług medycznych korzystało w 2005 r. ponad milion 
osób wydających na ten cel między 0,7 do 1 mld zł rocznie [Bogdańska, Jacoń, Jar-
musz, 2006, s. 23]. 

Zasoby sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia są silnie powiązane z za-
sobami sektora publicznego (elementy majątku restrukturyzowanych zakładów prze-
chodziły do sektora prywatnego najczęściej na drodze wynajmu lub też zakupu na 
preferencyjnych zasadach). Największy jednak transfer zasobów dotyczył zasobów 
ludzkich.  

Tab. 7.7 wskazuje, że szczególnie duży odpływ do sfery prywatnej odnotowano 
w przypadku farmaceutów i lekarzy stomatologów, którzy zamienili zatrudnienie w pu-
blicznych i niepublicznych zakładach na samozatrudnienie w prywatnych aptekach czy 
prywatnych praktykach stomatologicznych.  

                                                        
282 Wypowiedź Joanny Wardzińskiej, wiceprezesa Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE), 

na spotkaniu poświęconym zarządzaniu długami w szpitalach, wskazuje m.in. na to, iż nie określono zasad 
kontraktowania świadczeń, a tym samym – wielkości przyszłych przychodów zoz. Żadna instytucja banko-
wa nie zaryzykuje zaś swoich pieniędzy, jeśli nie ma gwarancji, że jej klient posiada zdolność kredytową, 
za: [Sienkiewicz, 2003]. 
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Tab. 7.7. Personel uprawniony do wykonywania zawodu i personel zatrudniony w zakładach opieki 
zdrowotnej w latach 2000 i 2004 
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 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 
Lekarze 127 170 125 053 

 
85 031 85 623 42 139 39 430 33,1 31,5 

Lekarze 
stomato-
logii 

33 934 33 957 
 

11 758 13 827 22 176 20 130 65,3 59,3 

Farma-
ceuci  

21 275 23 676 
 

4524 2366 16 751 21 310 78,7 90,0 

Pielę-
gniarki 

340 906 268 818 
 

189 632 180 787 151 273 88 031 44,3 32,7 

Położne 45 977 32 504 
 

21 876 21 678 24 101 8403 52,4 25,8 

Ź r ó d ło : Opracowanie własne na podstawie: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyny 
Statystyczne Ministerstwa Zdrowia. 

 
Tab. 7.7 wskazuje, że (stosując upraszczające założenia) na koniec 2004 r. około 

90% farmaceutów, 59,3% stomatologów, 25,8% położnych, 32,7% pielęgniarek oraz 
31,5% lekarzy pracowało poza zakładami opieki zdrowotnej283. To może z kolei 
uprawniać do spekulacji, że w tej grupie znaczny był udział osób wykonujących pracę 
w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli pracujących na własny rachunek.  

W styczniu 2000 r. liczba umów i protokołów podpisanych przez kasy chorych ze 
wszystkimi świadczeniodawcami wynosiła 21 860. Podmioty niepubliczne dostarczyły 
w 2000 r. bogatszą ofertę niż zoz publiczne. W roku 1999 z podmiotami niepublicz-
nymi kasy chorych zawarły 4 tys. umów, a w roku 2000 – 6544, zakontraktowanych 
zaś praktyk indywidualnych było 7145. Zatem w 2000 r. około dwóch trzecich wszyst-
kich umów stanowiły umowy z podmiotami niepublicznymi [Ciechomska, 2000].  
 
Lecznictwo szpitalne  

Uwzględniając bariery kapitałowe i wymogi organizacyjne związane z otwieraniem 
szpitali prywatnych, nie budzi zdziwienia mniejszy udział sektora prywatnego w lecz-
nictwie szpitalnym w Polsce, choć odnotować trzeba wysoką dynamikę rozwoju szpita-
li niepublicznych. Udział prywatnych szpitali w całkowitej liczbie szpitali ogólnych w 
Polsce systematycznie się zwiększał i na koniec 2003 r. szpitale prywatne stanowiły 
13,4% wszystkich szpitali zarejestrowanych w Polsce. Z uwagi na fakt, że szpitale 
prywatne są mniejsze od szpitali publicznych, udział łóżek rzeczywistych w szpitalach 
prywatnych w całkowitej liczbie łóżek rzeczywistych w Polsce był w tym okresie dużo 
niższy (3,1%) (tab. 7.8). 

                                                        
283 Wartości te są zawyżone, gdyż przyjmuje się, że prawo do wykonywania zawodu jest równoznaczne 

z wykonywaniem zawodu i że zawód ten wykonywany jest w Polsce. 
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Tab. 7.8. Liczba szpitali ogólnych  

Publiczne 
Wyszczególnienie 

1999* 2000* 2001 2002 2003 2004 
Liczba szpitali ogólnych 738 714 696 685 664 643 
Udział % w ogólnej liczbie szpitali  97,7 95,0 90,0 88,0 86,6 81,3 
Liczba łóżek rzeczywistych 199 489* 189 707* 185 444 185 013 181 674 175 631 
Udział % w ogólnej liczbie łóżek  99,7 99,2 98,3 97,2 96,9 95,8 

Niepubliczne 
Wyszczególnienie 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Liczba szpitali ogólnych 18 38 78 94 103 147 
Udział % w ogólnej liczbie szpitali  2,3 5,0 10,0 12,0 13,4 18,6 
Liczba łóżek rzeczywistych 692 1583 3361 5490 5780 7649 
Udział % w ogólnej liczbie łóżek  0,3 0,8 1,7 2,8 3,1 4,1 

Ź r ó d ło : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia, 
obliczenia własne. 
* Łącznie z oddziałami szpitalnymi. 

 
W prywatyzacji szpitali dostrzegano ważne narzędzie restrukturyzacji prowadzące 

do zwiększenia skuteczności i jakości opieki zdrowotnej, a nawet – jak sugerowali to 
niektórzy autorzy – poprawy dostępności [Miśkiewicz, 2003]. Jednak zgody na prywa-
tyzację szpitali nie było tak ze strony kierownictwa resortu zdrowia, jak i niektórych 
stowarzyszeń i związków zawodowych: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz NSZZ „Solidarność” i Federacji 
ZZPOZ [Bukiel, 2003b]. 

Odnotowując relatywnie mały udział szpitali prywatnych, trzeba jednak podkreślić 
wysoką dynamikę ich wzrostu w latach 1999–2004. 

W roku 2004 na czele listy województw posiadających największą liczbę niepublicz-
nych szpitali plasowały się: województwo małopolskie (27 w porównaniu z 13 prywat-
nymi szpitalami w 2003), dolnośląskie (15), mazowieckie i wielkopolskie (po 13) oraz 
pomorskie i łódzkie (po 11). W roku 2004 nie notowano już ani jednego województwa, 
w którym byłyby mniej niż dwa niepubliczne szpitale (po dwa szpitale miały wojewódz-
twa: świętokrzyskie i zachodniopomorskie). Stanowiło to istotny postęp w porównaniu 
z rokiem 2003, kiedy to w trzech województwach działało tylko po jednym szpitalu pu-
blicznym (opolskie, podkarpackie i zachodniopomorskie) [CSIOZ, 2004].  

W roku 2004 szpitale niepubliczne posiadały 2,0 łóżka na 10 tys. populacji i staty-
styczne łóżko wykorzystane było przez 226,3 dnia (co dawało wskaźnik 62,0% wyko-
rzystania) [CSIOZ, 2005]. W szpitalach niepublicznych w 2004 r. hospitalizowanych 
było 295 923 pacjentów, a średni czas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym wynosił 
5,8 dnia. W szpitalach publicznych (które wykazywały się wskaźnikiem 46,0 łóżek na 
10 tys. populacji284) średni czas wykorzystania łóżka w 2004 r. wyniósł 263,5 dnia 
(72,2% wykorzystania) i był wyższy niż w szpitalach niepublicznych [CSIOZ, 2005]. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych wykazywało, że w 2005 r. 
działały 122 szpitale niepubliczne285 [Walewski, 2005]. W roku 2004 szpitale niepu-

                                                        
284 Bez uwzględnienia łóżek szpitali MON, MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 
285 Warto zauważyć, że dane z Biuletynu Statystycznego CSIOZ podawały już na koniec roku 2004 liczbę 

147 szpitali niepublicznych: do kwestii rozbieżności w statystykach powrócimy w kolejnych punktach.  
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bliczne wykonały ponad 74,4 tys. zabiegów operacyjnych, 12,6 tys. zabiegów endo-
skopowych. Na rok 2005 podpisały z NFZ kontrakty na sumę 142 573 tys. zł (co sta-
nowiło jedynie 0,44% wartości wszystkich świadczeń zakontraktowanych na ten rok 
przez NFZ) [Walewski, 2005]. Listę największych szpitali niepublicznych przedstawia 
tab. 7.9. 

Tab. 7.9. Lista 10 największych szpitali niepublicznych (stan na koniec 2004 r.) 

Nazwa szpitala Miasto Liczba łóżek 
rzeczywistych 

1. EMC Instytut Medyczny S.A. Wrocław 284 
2. Miedziowe Centrum Zdrowia  Lubin 212 
3. Szpital Chorób Płuc i Nowotworów Izer-Med. Sp. z o.o. Szklarska Poręba 120 
4. Szpital Zakonu Bonifratrów Świętego Jana Grandego  Kraków 83 
5. Swissmed Centrum Zdrowia Gdańsk 72 
6. Prywatna Lecznica Certus Szpital numer 1 Poznań 57 
7. Zespół Klinik Specjalistycznych – Szpital Gdański Gdańsk 55 
8. Centrum Damiana  Warszawa 35 
9. Szpital Specjalistyczny Matopat Toruń 24 
10. Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa z Przychodnią Clinica Medica Gdynia 22 
Łącznie  964 

Ź r ó d ło :  [Matys, 2005, s. 25]. 
  
Aby zilustrować z jednej strony trudności w szacowaniu wielkości sektora prywat-

nego w systemie ochrony zdrowia w ogólności, a wielkości prywatnego szpitalnictwa 
w szczególności, a z drugiej ukazać, jak szybko może się zmieniać kolejność na tej 
liście, można porównać dane przedstawiane w tab. 7.9 z danymi zamieszczonymi 
w raporcie na temat sektora prywatnego w ochronie zdrowia opublikowanym niemal 
w tym samym czasie, co przywoływany powyżej artykuł (tab. 7.10) czy też z danymi 
pozyskanymi z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej (i wzbogaconymi danymi wła-
snymi EMC Instytut Medyczny S.A.) (tab. 7.11).  

Tab. 7.10. Największe szpitale niepubliczne  

Nazwa szpitala Liczba łóżek 
1. Powiatowe Centrum Usługowe Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital 
na Wyspie” (Żary) 

287 

2. Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie (Szklarska 
Poręba)  

220 

3. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Droga Życia” (Mircze) 200 
4. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie (Lubin) 198 
5. NZOZ Szpital Powiatowy – Szpital Tucholski Sp. z o.o. (Tuchola) 144 
6. Szpital Zakonu Bonifratrów Świętego Jana Grandego w Krakowie  140 
7. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. (Chełmża) 137 
8. „Ars Medical” Sp. z o.o. (Piła) 98 
9. NZOZ Szpital Położniczo-Operacyjny im. Św. Elżbiety Sp. z o.o. (Tuchów) 69 
10. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ (Wrocław)  60 
Łącznie 10 największych:  1553 
11. Prywatna Lecznica Certus (Poznań) 57 
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12. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie (Trzebnica) 55 
13. EuroMedCare Instytut Medyczny (Wrocław) 50 
14. NZOZ Szpital im. Rafała Czerwiakowskiego Sp. z o.o. (Kraków) 50 
15. Clinica Medica (Gdynia) 21 

Ź r ó d ło : [Boruc, 2005, s. 15]. 
 
Gdyby z kolei odnieść się do danych z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej (dane 

z 28 czerwca 2005 r.), to lista dziesięciu największych szpitali prywatnych wyglądała-
by nieco inaczej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę łóżek (tab. 7.11).  

Tab. 7.11. Liczba największych szpitali prywatnych; stan w dniu 28 czerwca 2005 r. (wg EMS Insty-
tut Medyczny S.A.) 

Nazwa szpitala Liczba 
łóżek* 

1. EMC Instytut Medyczny S.A.** 284 
2. NZOZ Szpital Chorób Płuc i Nowotworów Izer-Med., Sp. z o.o. (Szklarska Poręba) 220 
3. Powiatowe Centrum Usługowe „Szpital na Wyspie” (Żary) 217 
4. Miedziowe Centrum Zdrowia (Lubin) 208 
5. Szpital Powiatowy w Chełmży (Chełmża) 147 
6. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Droga Życia” (Mircze) 140 
7. NZOZ Szpital Powiatowy w Tucholi 134 
8. Szpital Zakonu Bonifratrów Świętego Jana Grandego w Krakowie 134 
9. ARS Medical (Piła) 114 
10. NZOZ Szpital im. Rafała Czerwiakowskiego, Sp. z o.o. (Kraków) 101 
Łącznie 10 pierwszych: 1699 
11. NZOZ Szpital Położniczo-Operacyjny im. Św. Elżbiety, Sp. z o.o. (Tuchów) 69 
12. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet, NZOZ Wrocław 69 
13. Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie (Trzebnica) 63 
14. Prywatna Lecznica Certus (Poznań) 57 
15. Clinica Medica (Gdynia) 21 

Ź r ó d ło : Materiały EMS Instytut Medyczny S.A.  
* Na podstawie danych z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej (dane z 28 czerwca 2005 r.). 
** Informacje ze strony EMC Instytut Medyczny S.A. wskazują, że EMC Instytut Medyczny S.A. posiada łącznie 
284 łóżka w czterech szpitalach: EuroMediCare Szpital z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital Świętego Rocha 
w Ozimku, Szpital Świętego Antoniego w Ząbkowicach Śląskich oraz Szpital Świętego Jerzego w Kamieniu 
Pomorskim.  

 
Sektor prywatny w ochronie zdrowia reprezentowany był w większości segmentów, 

w tym w tak specyficznym podsystemie systemu ochrony zdrowia, jakim jest pomoc 
doraźna. W Grodzisku Mazowieckim i Żyrardowie działało prywatne pogotowie ra-
tunkowe wyposażone w najnowocześniejszą karetkę typu „R” (kontenerową na pod-
woziu mercedesa, zawierającą bogate moduły ratownictwa medycznego) oraz inne, na 
podwoziach volkswagena [Sienkiewicz, 2002]. Sektor prywatny jest też szeroko repre-
zentowany w diagnostyce laboratoryjnej [Nova Medical, 2002].  

Perspektywy rozwoju prywatnych szpitali na początku 2006 r. oceniane były jako 
umiarkowanie pomyślne. EMC Instytut Medyczny S.A. (właściciel 4 szpitali i 9 przy-
chodni specjalistycznych) wykazywał wzrost wartości kontraktu z NFZ na rok 2006 do 
poziomu 31,2 mln zł i deklarował zakończenie modernizacji szpitala w Ząbkowicach 
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Śląskich. Plany strategiczne tej spółki przewidywały objęcie do 2015 r. opieką szpital-
ną i specjalistyczną 5% populacji Polski (około 2 mln osób) [Na zdrowie..., 2006]. 
Medicover ogłosił swoje plany budowy nowego szpitala w Warszawie (planowana 
inwestycja byłaby 14. własnym szpitalem tej firmy), a Klinika Damiana zamierzała 
rozbudować posiadany przez siebie szpital [Kozińska, 2006].  

Jednak obok tych przejawów ekspansji prywatnych szpitali notowano wahania in-
nych inwestorów i wycofywanie się z projektów inwestowania w szpitale (Falck ze 
szpitala w Słupsku). Zainteresowanie inwestowaniem w prywatne szpitale w Polsce 
zgłaszali inwestorzy niemieccy i włoscy, uzależniając jednak swoje decyzje od wpro-
wadzenia w Polsce dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych [Kozińska, 2006].  

 
Apteki   

Sektor prywatny zdominował hurtowy i detaliczny obrót lekami w Polsce. Można 
przyjąć, że (wyłączając apteki szpitalne) apteki ogólnodostępne (tab. 7.12) prawie 
w 100% stały się własnością prywatną. Z biegiem czasu zaczęły na tej części rynku 
powstawać sieci aptek.  

Tab. 7.12. Liczba aptek w 2004 r. 

Województwo Liczba aptek 
dolnośląskie 838 
kujawsko-pomorskie 528 
lubelskie 736 
lubuskie  276 
łódzkie 902 
małopolskie 978 
mazowieckie 1310 
opolskie  266 
podkarpackie 521 
podlaskie  322 
pomorskie 683 
śląskie  1313 
świętokrzyskie  366 
warmińsko-mazurskie 339 
wielkopolskie  924 
zachodniopomorskie 598 
Polska 10 900 

Ź r ó d ło : [Bogusławski, Gembal, 2005]. 
 
Największymi sieciami aptek w 2004 były: PGF (około 300 aptek), Farmacol (po-

nad 100), ORFE (ponad 100), Euro Apteka (około 45), Apexim (30), Prosper (12) oraz 
SuperPharm (6) [Bogusławski, Gembal, 2005]. 
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Perspektywy dla rynku świadczeń zdrowotnych 

Rynek usług medycznych oceniany na tle innych rynków jest rynkiem atrakcyjnym. 
W latach 1999–2003 w raporcie Agencji Dziennikarskiej RAPORT uznano go za jeden 
z najdynamiczniej rozwijających się segmentów polskiego sektora usług [Rynek usług 
medycznych, 2003]. Wskazywano w nim na rosnącą rolę podmiotów prywatnych na 
tym rynku oraz na fakt, że krajowy rynek usług medycznych nie został jeszcze w pełni 
ukształtowany i podzielony, choć obecni  są już na nim inwestorzy zagraniczni (od 
1999 r.). Jak każdy rynek, również rynek usług zdrowotnych podlega wpływom ko-
niunktury. Jeszcze w latach 1998–2001 liderzy branży usług medycznych rozwijali się 
w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, natomiast w roku 2002 i 2003 dynamika 
wzrostu przychodów tych firm spadła do kilkunastu, a w niektórych przypadkach na-
wet do kilku procent. Ciągle jednak na tle innych segmentów dynamika segmentu 
usług zdrowotnych wyglądała obiecująco. 

Analiza rynku usług medycznych pokazała, że kapitał prywatny lokowany był 
w tych segmentach rynku usług zdrowotnych, gdzie „obowiązują jasne i przewidywal-
ne regulacje prawne, a także tam, gdzie działalność publicznej służby zdrowia pozo-
stawia wiele do życzenia” [Rynek usług medycznych, 2003]. Takimi segmentami były: 
medycyna pracy oraz podstawowa opieka zdrowotna (ze stomatologią). W roku 2001 
udział indywidualnych praktyk lekarskich w rynku dentystycznym przekroczył 30%, 
około 38% przypadało na niepubliczne przychodnie, a zaledwie 32% rynku należało do 
publicznych zoz [Rynek usług medycznych, 2003]. 

W roku 2003 w opinii inwestorów nie istniały jednak dostatecznie atrakcyjne wa-
runki do inwestycji w kolejne prywatne szpitale [Rynek usług medycznych, 2003]. 
W opinii inwestorów wydarzeniem przełomowym dla prywatnych firm działających 
w sektorze ochrony zdrowia będzie wprowadzenie i upowszechnienie dobrowolnych, 
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Szacuje się, że docelowo mogą one obejmo-
wać do 4 mln Polaków [Rynek usług medycznych, 2003]. 

Rynek usług zdrowotnych jest atrakcyjny dla firm leasingowych oraz firm oferują-
cych specjalistyczne oprogramowanie, począwszy od prostych aplikacji, budowanych 
w oparciu o popularne arkusze kalkulacyjne, do kompletnych pakietów, zawierających 
nawet 50 modułów składowych i obejmujących wszelkie aspekty zarządzania dużym 
zoz. Przyczyny tej atrakcyjności mogą wyrastać zarówno z wielkości tego rynku (du-
ży), szacowanego popytu (duży, zważywszy na przeciętny poziom skomputeryzowania 
szpitali, rozumiany nie w kategoriach posiadania komputerów, ale powiązania ich 
w sprawnie działające sieci), jak i z szacunków poziomu dochodów pracowników sek-
tora ochrony zdrowia (średnie i wysokie)286. Do tego można dodać ocenę atrakcyjności 
rynku usług zdrowotnych dokonaną przez firmy oferujące usługi public relations. Ry-
nek usług i produktów zdrowotnych na początku 2004 r., według raportu International 

                                                        
286 Znamienna i wiele mówiąca jest tu polityka banków, które zabiegają o pozyskanie lekarzy w charak-

terze swoich klientów, vide: oferta banku Nordea, Nordea eFirma, Pakiet dla lekarzy. Warto też zwrócić 
uwagę na interesującą niekonsekwencję banków. Podczas kiedy oficjalne dochody brutto w wysokości 
około 1800 zł miesięcznie eliminują większość pracowników najemnych jako potencjalnych kredytobior-
ców kredytów obrotowych w wysokości 80 tys. zł, to w przypadku lekarzy takie dochody miesięczne brutto 
nie stanowią najmniejszej przeszkody w uzyskaniu kredytu.  
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Communication Consulting Organisation (ICCO)287, w dalszym ciągu był najważniej-
szym klientem agencji public relations, a dopiero za nim największym odbiorcą usług 
PR była branża IT (Internet Technology) [Agencje PR chwalą rynek usług zdrowot-
nych, 2004].  

Chociaż rynek prywatnych firm medycznych w Polsce jest rynkiem atrakcyjnym 
(roczne przychody prywatnych firm medycznych w Polsce szacowane są na około 800 
mln zł i co roku rosną w tempie 20–30%) [m.p., 2005], to ich szefowie starają się, by tę 
dynamikę zwiększyć. W tym celu podjęto przedsięwzięcia, by ulżyć tak firmom działa-
jącym na rynku usług zdrowotnych (np. poprzez zmiany w podatku VAT), jak 
i pacjentom płacącym za świadczenia zdrowotne w niepublicznych zakładach ze swo-
ich kieszeni (poprzez ulgi podatkowe)288.  

Stanowisko Ministerstwa Finansów było jednak w tej sprawie negatywne. W przy-
padku ulgi związanej z VAT resort finansów twierdził, że nie było potrzeby wprowa-
dzenia dodatkowej ulgi, jeżeli podatnicy mogli zakwalifikować VAT do kosztów po-
datkowych. Poza tym niektóre wydatki można było według resortu finansów rozliczyć 
także poprzez odpisy amortyzacyjne. Nikła była też nadzieja, że resort finansów zgodzi 
się na ulgi dla osób fizycznych, które korzystają z usług prywatnych klinik medycz-
nych (chociaż podobna ulga obowiązywała do końca 2001 r.). 

Sektor prywatny chce być również obecny w organizacjach działających w otocze-
niu systemu ochrony zdrowia, w tym również w systemach pozyskiwania i przetwa-
rzania informacji. Przykładem może tu być Instytut Badań i Informacji Szpitalnych 
finansowany przez Polish Enterprise Fund IV powiązanej z grupą Enterprise Investors. 
IBiIS miał w założeniu przygotowywać raporty na zamówienie szpitali, ich dyrekto-
rów, właścicieli, menedżerów opieki zdrowotnej, również polityków i działaczy samo-
rządowych, a także firm farmaceutycznych i lekarzy. Na czele Rady Naukowej IBiIS 
stanął Tadeusz Chruściel [Ciechomska, 2001]. 

7.1.5. Rejestr Usług Medycznych  

Pomimo istniejących jeszcze przed reformą zapóźnień w tworzeniu rejestru usług 
zdrowotnych oraz powszechnej krytyki tempa jego wprowadzania [NIK, 1999a] 
w latach 1999–2004 nie zrobiono praktycznie nic, aby przyspieszyć wprowadzenie 
tego kluczowego elementu reformy systemu ochrony zdrowia. Budowę systemu infor-
matycznego wstępnie wpisano do umowy offsetowej z amerykańskim koncernem Loc-
kheed Martin, który miał sprzedać nowoczesne technologie dwóm firmom (wyłonio-
nym do przygotowania systemu RUM bez przetargu): Prokomowi i ComputerLandowi 
[Samcik, 2004].  

                                                        
287 Raport ten składa się z raportów związków branżowych, reprezentujących agencje PR w 12 krajach 

na świecie. Obok Polski w raporcie ICCO znalazły się:  Austria, Republika Czeska, Finlandia, Irlandia, 
Nigeria, Rosja, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 

288 Proponowali trzy rodzaje ulg. Mogłyby z nich korzystać publiczne i prywatne kliniki oraz ich pa-
cjenci. Po pierwsze, chcieli ulgi w podatku dochodowym od firm, która rekompensowałaby brak możliwo-
ści odliczenia VAT. Po drugie, wnioskowali, aby pacjenci mogli odliczyć część wydatków na opiekę me-
dyczną od podatku. Po trzecie, chcieli, aby przedsiębiorstwa mogły wliczać w koszty wydatki na leczenie 
pracowników. 
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Alternatywą dla systemu RUM w wydaniu Prokomu i ComputerLandu mógłby być 
mniej skomplikowany i tańszy system wybrany spośród tych, które wykorzystywane 
były w 2004 r. w regionalnych oddziałach NFZ. Dobrą opinią cieszył się system 
START zainstalowany przez ComputerLand w dawnej Śląskiej Kasie Chorych, którym 
objęto 5 mln ubezpieczonych. System oparty jest na kartach chipowych używanych 
przez pacjentów. Lekarze i pielęgniarki wykorzystując tę infrastrukturę, codziennie 
przesyłają dane o leczeniu pacjentów do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 
START rejestruje pobyt pacjentów w szpitalach, pozwala ustalić rzeczywistą liczbę 
zachorowań na konkretne choroby i ogranicza nadużycia w tzw. lecznictwie otwartym 
(analizując liczbę porad przypadających na pacjenta). ComputerLand utrzymywał, iż 
STARTU nie dało się łatwo rozbudować na skalę ogólnopolską ze względu na ograni-
czenia technologiczne.  

Inną propozycją mógłby być system Symoll działający na terenie dawnej Dolnoślą-
skiej Kasy Chorych, który skupia się na zbieraniu danych o kosztach wypisywanych 
recept. Dzięki specjalnemu kodowaniu recept i ich przypisaniu do konkretnych lekarzy 
(dane są zbierane przez aptekarzy za pomocą czytników i co kilka dni wysyłane do 
bazy danych) łatwo jest identyfikować tych lekarzy, którzy zapisują pacjentom zbyt 
dużo drogich leków. System obejmuje obecnie 884 apteki i 12 tys. lekarzy w woje-
wództwie dolnośląskim, a także ewidencjonuje 1,5 mln recept miesięcznie [Samcik, 
2004]. System obejmuje tylko wycinek wydatków na zdrowie, jakim jest refundacja 
recept, ale jest to istotna pozycja wydatków NFZ (refundacje leków stanowią 20% 
budżetu NFZ). 

Zarówno START, jak i Symoll obejmują tylko część funkcjonalności RUM. Symoll 
nie pozwala nawet na rejestrację usług medycznych innych niż wypisywanie recept. 
Poza tym nie daje możliwości identyfikacji pacjenta, a jedynie leków oraz ordynujące-
go je lekarza. Można podzielić pogląd, że RUM jest jednym z najbardziej rozbudowa-
nych systemów289. Projekt RUM zakłada, że każdy pacjent miałby specjalną kartę 
chipową, na której byłyby zapisywane jego dane identyfikacyjne oraz informacje na 
temat skierowań, pobytów w szpitalu, wizyt u lekarza, zapisanych leków i przebiegu 
leczenia. Jednak od strony wyposażenia i infrastruktury jest to bardzo wymagający 
projekt, co przekłada się na dużą cenę jego wprowadzenia.  

W tych regionach, gdzie wprowadzony został RUM (w wersji specjalnych książe-
czek) i jego funkcjonowanie nie budziło większych zastrzeżeń (województwa: śląskie, 
opolskie, lubuskie i pomorskie), odnotowano konkretne korzyści z jego zastosowania. 
Sprowadzały się one głównie do bardziej efektywnej kontroli ordynacji leków przez 
lekarzy, co biorąc pod uwagę poziom i dynamikę wzrostu wydatków na leki w budże-
tach NFZ, jest czynnikiem bardzo istotnym [Katarzyńska, 2005].  

Brak sprawnie funkcjonującego systemu informacji, w tym informacji o lekach ordy-
nowanych przez poszczególnych lekarzy, sprzyjał nieuczciwym praktykom niektórych 
lekarzy. Wyrywkowa kontrola w Podkarpackiem w 2005 r. pokazała, że 460 lekarzy 
(z ponad 7 tys. działających w tym województwie) przepisało leki na około 45% całości 
kosztów refundacji leków w tym województwie (ponad 76 mln zł z sumy 170 mln). Je-
                                                        

289 RUM jest według specjalistów o wiele bardziej skomplikowany niż np. system ZUS (którego wpro-
wadzaniu towarzyszył spory bałagan), który przetwarza rocznie blisko 200 mln formularzy, podczas kiedy 
RUM ma przerobić od 500 mln do 1,5 mld. Do tego dochodzi koszt sprzętu (komputery, czytniki kart 
pacjenta, drukarki), który będzie trzeba zainstalować w szpitalach, aptekach, zoz, a także koszt samych kart 
chipowych. 
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den z lekarzy przepisał leki za ponad 0,5 mln zł. W związku z tym podkarpacki NFZ 
chciał wprowadzić swój własny system informacyjny „elLek” [mat, 2005].  

Gruntowna analiza przyczyn zapóźnienia we wdrażaniu systemu RUM, który był 
już wprowadzony zapisami ustawy o puz z lutego 1997 r., może być przedmiotem 
osobnej rozprawy, która dokumentowałaby i analizowałaby ciekawy przypadek całko-
witej porażki w zarządzaniu projektem pod nazwą: Rejestr Usług Medycznych (zdro-
wotnych). W tym miejscu można wskazać na następujące przyczyny takiego stanu 
rzeczy: 

− brak wyraźnie zdefiniowanego ośrodka zarządzającego projektem,  
− brak uzgodnionej koncepcji technicznej systemu RUM, 
− brak odpowiednich zasobów (rzeczowych i ludzkich). 
Chociaż ustawa obligowała ministra zdrowia do wprowadzenia RUM, to brak 

szczegółowych regulacji w tym względzie wykorzystywany był do legitymizowania 
opóźnień i niskiej aktywności (bądź jej całkowitego braku). Można zadumać się nad 
postawą resortu zdrowia, który nie poświęcał projektowi RUM należytej uwagi, 
i wręcz zdumieć postawą np. ministra M. Balickiego, który na spotkaniu klubu SDPl 
w sierpniu 2004 r. w Smolarni koło Czarnkowa wprost stwierdził, że RUM nie był 
priorytetem rządu [Piński, Trębski, 2005]. Za taką deklaracją poszły czyny. 11 stycznia 
2005 r. minister M. Balicki wystosował do ministra nauki i informatyzacji list, w któ-
rym wycofał poparcie ministerstwa dla projektu RUM realizowanego w ramach pro-
jektu offsetowego. W czerwcu 2005 r. projekt RUM został oficjalnie wycofany z listy 
obowiązkowych projektów offsetowych, choć największy transfer nowoczesnych tech-
nologii do Polski miał się dokonać właśnie przez projekt RUM i Tetra [Lentowicz, 
2005].  

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z NFZ zamierzało samo stworzyć system RUM po-
przez integrację poszczególnych systemów informacyjnych funkcjonujących w dawnych 
szesnastu kasach chorych. 

7.1.6. Zmiany w sposobie funkcjonowania zespołów opieki zdrowotnej  

Trudności z pozyskiwaniem środków na finansowanie działalności wymusiły na 
zakładach opieki zdrowotnej większą efektywność. Z jednej bowiem strony ogranicza-
ne były zasilania finansowe, a z drugiej liczba zadań nie tylko nie malała w równym 
stopniu, ale nawet poszerzała się. Redukcje zatrudnienia przy porównywalnej ilości 
zadań skutkowały wzrostem wskaźników efektywności. 

W badaniach przeprowadzonych w maju 2001 r.290 okazało się, że przeciętne pro-
centowe obłożenie łóżek szpitalnych w marcu 2001 r. wyniosło 83%, co w porównaniu 
z wartością 72% obłożenia w latach 1996–1999 daje skalę poprawy efektywności dzia-
łania szpitali [Jędrzejewski, 2002]. 

 
 
 
 

                                                        
290 Badania Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor Medical, losowa próba 100 szpitali publicznych. 
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Narzędzia do zarządzania finansami 

Rozwiązania przyjęte w ustawach wprowadzających reformę systemu ochrony zdro-
wia oraz podejmowane decyzje wymusiły na zakładach opieki zdrowotnej konieczność 
wprowadzenia zmian w zarządzaniu finansami. O ile zmiany w opiece podstawowej 
następowały głównie wskutek zmian w strukturze i formach organizacyjno- 
-prawnych (rozwój sektora prywatnego, tworzenie indywidualnych i grupowych prak-
tyk lekarskich i pielęgniarskich), o tyle w lecznictwie szpitalnym zmiany dokonywały 
się przede wszystkim poprzez zmiany narzędzi i procedur zarządczych. 

Szpitale zmuszone zostały do monitorowania swojej sytuacji finansowej poprzez 
wprowadzanie systemów budżetowania i rachunku kosztów. W badaniach z 2001 r. 
ustalono, że systemami takimi posługiwało się 80% szpitali, a w kolejnych 17% syste-
my te były w trakcie wdrażania [Jędrzejewski, 2002]. Z pewną ostrożnością można 
założyć, że znaczna część systemów budżetowania i rachunku kosztów funkcjonowała 
w szpitalach w postaci elektronicznej, ponieważ 93% szpitali publicznych było skom-
puteryzowanych (w 63% szpitali działały sieci komputerowe, w 37% system kompute-
rowy nie był zintegrowany) [Jędrzejewski, 2002].  

Pozyskiwanie środków z działalności gospodarczej 

Szpitale starały się również pozyskiwać środki finansowe z działalności gospodar-
czej. W przywoływanych powyżej badaniach 68% szpitali publicznych oferowało płat-
ne usługi medyczne. Dodatkowo 43% szpitali publicznych prowadziło komercyjną 
działalność niemedyczną, najczęściej w postaci wynajmu pomieszczeń bądź prowa-
dzenia drobnej działalności handlowej i restauracyjnej [Jędrzejewski, 2002]. 

Działalność marketingowa 

Szpitale starały się również promować swoje usługi. Działalność informacyjno- 
-promocyjną oferowanych usług podjęło 86% ankietowanych szpitali, a to ze względu 
na rosnącą konkurencję. Już w maju 2001 r. 33% badanych szpitali publicznych od-
czuwało istotną konkurencję ze strony placówek prywatnych, a 53% ze strony innych 
szpitali publicznych. Mimo złej sytuacji finansowej, prawdopodobnie m.in. z powodu 
odczuwalnej konkurencyjności innych placówek, większość (68%) szpitali zaangażo-
wanych było w działania inwestycyjne, wśród których dominowały remonty generalne 
[Jędrzejewski, 2002]. Niektóre szpitale podejmowały zorganizowane działania marke-
tingowe z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych narzędzi, takich jak np. kalendarze 
i inne gadżety firmowe, jak i rozwiązań bardziej nowoczesnych (profesjonalnie zapro-
jektowane i prowadzone strony internetowe)291.  

 
 
 
 

                                                        
291 Przykładów jest bardzo wiele, a w tym miejscu można wskazać na Wojewódzki Szpital Zespolony  

w Elblągu: http://www.szpital.elblag.pl 
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Kontraktowanie usług na zewnątrz 

Chociaż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uzyskały możliwość po-
zyskiwania środków finansowych spoza kontraktów z kasami chorych (czy potem 
z NFZ), to jednak przychody z kontraktów dominowały w strukturze przychodów (85–
–90% przychodów), a jedynie 10–15% środków pochodziło spoza kontraktów [Grottel, 
2001].  

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do obniżenia kosztów i poprawy płynności 
finansowej zakładów było kontraktowanie niektórych usług i zlecanie ich wykonania 
niezależnym podmiotom gospodarczym (contracting out). Zakłady podejmowały de-
cyzje o redukcji swoich zasobów i oddaniu świadczenia niektórych usług (głównie 
pralniczych, związanych z żywieniem, dozorem mienia) do wykonania podmiotom 
zewnętrznym. To pozwoliło zmniejszać koszty płac i pochodnych w strukturze kosz-
tów oraz przerzucać niektóre rodzaje kosztów na wykonawców (np. koszty środków do 
utrzymania czystości i dezynfekcji).  

Zainteresowanie szpitali kontraktowaniem usług na zewnątrz nosiło pewne cechy 
wzorowania się (czasem dosyć bezrefleksyjnego) na rozwiązaniach stosowanych 
w państwach wysoko rozwiniętych. O ile jednak w tych państwach rynek świadczenio-
dawców usług pomocniczych (pralnie, kuchnie, sterylizatornie, dozór mienia, systemy 
informatyczne, etc.) czy zasadniczych (np. pracownie diagnostyczne) był dobrze roz-
winięty i można było wykorzystywać konkurencję między świadczeniodawcami do 
uzyskiwania korzystnych warunków umów, o tyle w Polsce nie we wszystkich przy-
padkach takie korzystne warunki występowały. Zdarzały się przypadki zbyt pospiesz-
nego redukowania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej własnych 
zasobów i przekazywania zadań do kontraktorów, którzy – w następstwie braku konku-
rencji – po kilkunastu miesiącach parli do rewizji warunków umowy i zwiększenia cen 
oferowanych przez siebie usług. Bardzo rzadko również decyzja o kontraktowaniu 
usług na zewnątrz poprzedzona była przeprowadzeniem rzetelnego rachunku ekono-
micznego i rozpoznania rynku [Skowronek, 2005].  

Czasem w praktyce kontraktowania dochodziło do sytuacji, kiedy rachunek ekono-
miczny przegrywał z normą prawną. Tak było w przypadku Łęczyckiego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej, który kontraktował utylizację odpadów medycznych. W tym celu 
zorganizował przetarg na odbiór i utylizację odpadów medycznych. Za najkorzystniej-
szą uznał ofertę firmy, która zaproponowała wywożenie odpadów do zakładu utylizacji 
mieszczącego się na terenie innego województwa [wik, 2005]. Wybór ten zakwestio-
nowała konkurencyjna firma, zarzucając złamanie ustawy o odpadach, która stanowi, 
że odpady powinny być utylizowane na terenie tego samego województwa, gdzie po-
wstają292. Jedyny wyjątek stanowi tu sytuacja, kiedy zakład utylizacji z sąsiedniego 
województwa mieści się w odległości bliższej niż najbliższy zakład z rodzimego wo-
jewództwa. Interesujące, że ustawa całkowicie ignoruje kwestię konkurencyjnej ceny 
za tego typu usługi.  

 
 
 
 

                                                        
292 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).  
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7.1.7. Koszyk usług zdrowotnych  

Mimo powtarzających się przez cały czas reformowania ochrony zdrowia w Polsce 
wezwań do określenia koszyka świadczeń finansowanych z ubezpieczenia zdrowotne-
go do końca 2004 r. nie przyjęto stosownych rozwiązań w tym zakresie. Trzeba jednak 
podkreślić, że koncepcja sposobu opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych 
została przygotowana w ramach prac Zespołu ds. Systemowych Przekształceń 
w Ochronie Zdrowia, powołanego w lutym 2004 r. przez ministra Leszka Sikorskiego, 
a kierowanego przez C. Włodarczyka.  

Raport zespołu C. Włodarczyka [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie 
Zdrowia, 2004] proponował wielofazowe podejście i wprowadzenie trzech zakresów 
świadczeń różniących się pod względem zawartości, zasad dostępu i finansowania: 

świadczenia finansowane ze środków publicznych; • 
• 
• 

świadczenia rekomendowane; 
świadczenia uzupełniające. 

Świadczenia finansowane ze środków publicznych miałyby obejmować procedury 
o potwierdzonej skuteczności i spełniające w zadowalającym stopniu kryterium koszt–
–efekt (dostatecznie duża korzyść zdrowotna za akceptowaną wielkość nakładu). Do-
stęp do tych świadczeń byłby w zasadzie bezpłatny w momencie korzystania – ewen-
tualnie rzadko stosowane dopłaty służyłyby sterowaniu strumieniem zapotrzebowania 
i byłyby kalkulowane w wysokości nietworzącej bariery przy podejmowaniu decyzji 
o korzystaniu. Do tych świadczeń dostęp byłby gwarantowany na podstawie kryterium 
obywatelstwa.  

Świadczenia rekomendowane byłyby świadczeniami o potwierdzonej skuteczności, 
ich stosowanie przyczyniałoby się do poprawy sytuacji zdrowotnej, ale których relacja 
koszt–efekt byłaby dostatecznie zadowalająca, a więc takie, na które system publiczny 
w jego obecnej sytuacji finansowej nie mógłby sobie pozwolić. Środki na finansowanie 
pochodziłyby z sektora prywatnego i publicznego. Tworzone byłyby zachęty ekono-
miczne do wydatkowania prywatnych pieniędzy na ten cel z wykorzystaniem prywat-
nych ubezpieczeń. Świadczenia uzupełniające byłyby bezpiecznymi, ale odgrywają-
cymi drugorzędną rolę w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych świadczeniami finanso-
wanymi z zasobów prywatnych inwestorów i pacjentów [Zespół ds. Rozwiązań Syste-
mowych w Ochronie Zdrowia, 2004].  

Jak wspomniano, propozycje te nie doczekały się realizacji, choć na początku roku 
2006 kwestia konieczności zdefiniowania koszyka świadczeń gwarantowanych została 
po raz kolejny podjęta przez ministra Z. Religę (por. rozdz. 9).  
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7.2. Zmiany w zakresie udzielania świadczeń 

7.2.1. Zmiany w dostępności usług zdrowotnych 

Zmiany wprowadzone reformą z 1999 r. skutkowały zmianami w dostępności usług 
zdrowotnych. Wprowadzając rozróżnienie między dostępnością usług zdrowotnych 
mierzoną liczbą udzielonych porad czy hospitalizowanych pacjentów oraz długością 
oczekiwania na zabiegi czy hospitalizacje (mierniki takie można uznać za obiektywne) 
z jednej a oceną dostępności dokonywaną przez samych pacjentów (mierniki subiek-
tywne) z drugiej strony, można wykazać, że w okresie między 1999 a 2003 rokiem 
nastąpiło pogorszenie dostępu do usług zdrowotnych (choć trend ten nie odnosił się do 
wszystkich rodzajów świadczeń).  

Analizując statystyki (mierniki obiektywne) zamieszczone w tzw. Zielonej Księdze, 
można stwierdzić, że w latach 1999–2003 częstotliwość korzystania przez pacjentów 
z podstawowej opieki zdrowotnej po nieznacznym wzroście w 1999 r. (w stosunku do 
1998) w latach następnych istotnie się zmniejszała (spadek o 6%) [Ministerstwo Zdro-
wia, 2004]. Inny trend odnotowano w odniesieniu do usług szpitalnych, gdzie między 
1999 a 2003 rokiem częstość korzystania z usług szpitalnych stale się zwiększała [Mini-
sterstwo Zdrowia, 2004, s. 148] i rosła liczba hospitalizacji (w latach 2000–2003 wzrost 
o 200 hospitalizacji na 10 tys. ludności) [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 150]293.  

W opinii urzędników Ministerstwa Zdrowia po wprowadzeniu reformy 1999 r. po-
prawie uległa dostępność usług poz dla ludności wiejskiej, ale tylko na tych terenach, 
gdzie powstały prywatne praktyki lekarzy rodzinnych. Tam również zaobserwowano 
zjawisko poszukiwania pacjentów na wsi przez lekarzy dojeżdżających z miast [Grot-
tel, 2001]. W ten sposób manifestowane były przedsiębiorcze postawy lekarzy rodzin-
nych poszukujących dla siebie rynku.  

Dane na temat oceny dostępności świadczeń zdrowotnych formułowanej przez sa-
mych pacjentów można znaleźć w pracach Zakładu Analiz Socjologicznych Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. CSIOZ w latach 1998–2003 prowadził 
badania opinii Polaków dotyczących dostępności świadczeń oraz korzystania z pu-
blicznej służby zdrowia, co pozwala na dokonywanie stosownych porównań [Borkow-
ska-Kawlas, Pączkowska, 2004]. Ogólny wniosek, jaki wypływa z tych badań, można 
sformułować w ten sposób, iż w badanym okresie Polacy odczuwali pogorszenie do-
stępu do świadczeń zdrowotnych oferowanych przez publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej (z wyjątkiem dostępu do opieki szpitalnej), a ogólna ocena publicznej opieki 
zdrowotnej praktycznie nie zmieniła się.  

Bardziej szczegółowe pytania o dostępność różnych świadczeń w całym badanym 
okresie (1998–2003) pokazały, że: 

− dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w roku 2003 oceniano jako zbliżony do 
tego z roku 1998, 

                                                        
293 W znacznej części takie trendy były rezultatem przyjętych w tym czasie sposobów kontraktowania 

tak usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i usług świadczonych przez szpitale. Lekarzom 
podstawowej opieki zdrowotnej opłacało się kierować pacjentów do szpitali, a szpitalom zwiększać liczbę 
hospitalizacji. 
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− dostęp do lekarzy specjalistów oceniony został jako gorszy (z wyjątkiem dostę-
pu do lekarzy pediatrów),  

− dostęp do badań diagnostycznych oceniono jako utrudniony z zaznaczeniem 
przerzucania kosztów tych badań na pacjenta,  

− dostępność lecznictwa szpitalnego oceniono jako względnie dobrą z odnotowa-
niem pewnej poprawy, 

− dostępność leków oceniono jako lepszą, ale około 25% respondentów raporto-
wało trudności finansowe w realizacji recept [Borkowska-Kawlas, Pączkowska, 
2004].  

Opinie o publicznej służbie zdrowia zmieniały się w badanym okresie: 
− w 1998 r. w różnych aspektach publiczną służbę zdrowia pozytywnie oceniało 

45–50% badanych,  
− w 1999 r. nastąpiło ogólne pogorszenie ocen,  
− w 2000 r. odnotowano poprawę ogólnej oceny, 
− zaś w roku 2003 ogólne oceny były zbliżone do tych sprzed reformy, przy czym 

oceny pozytywne nie przekraczały 55% w różnych aspektach [Borkowska- 
-Kawlas, Pączkowska, 2004]. 

Badanie oceny zmian w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych w gospodarstwach do-
mowych w 2003 r. (w ramach badań Diagnoza społeczna 2003) [Czapiński, Panek, 
2003] tylko w części potwierdziło oceny z badania CSIOZ. Pokazało, że dla około 40% 
badanych gospodarstw domowych zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pogorszyło się, 
a około 60% nie odnotowało w latach 2000–2003 (dla tego właśnie okresu przeprowa-
dzono porównanie) w tym zakresie większych zmian. Nieco mniej gospodarstw do-
mowych (42%) w roku 2003 uważało, że dostęp do opieki jest trudniejszy niż w roku 
2000 (kiedy to było 51% takich gospodarstw). Niecałe 4% gospodarstw odczuło po-
prawę zaspokajania potrzeb zdrowotnych w roku 2003 (najwięcej takich ocen notowa-
no w województwach: opolskim, wielkopolskim i mazowieckim) [Tymowska, 2003a]. 
Zdaniem respondentów, dostęp poprawił się m.in. z uwagi na: możliwość zapisu tele-
fonicznego, zapisu z wyprzedzeniem, dostępność wizyt na umówioną godzinę, dogod-
niejsze godziny pracy lekarzy.  

W badaniach gospodarstw domowych – w odróżnieniu od wyników badań CSIOZ 
– respondenci raportowali, że w ich ocenie w 2003 r. „w sposób istotny poprawiła się 
dostępność usług lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej” [Tymowska, 2003a]. Badania 
te potwierdziły też wzrost liczby członków rodzin hospitalizowanych w latach 2000– 
–2003. Tłumaczono to zjawisko głównie formami i zapisami kontraktów. W przypadku 
szpitali wystąpiły motywacje do maksymalizowania liczby przyjęć (szpitale finansowane 
były według opłat za różnie definiowane hospitalizacje), a w przypadku zakładów opieki 
ambulatoryjnej przerzucania na szpitale kosztów leczenia rozpoczynanego i niekonty-
nuowanego w opiece ambulatoryjnej [Tymowska, 2003a]. 

Krytyczna była ocena ogólna systemu ochrony zdrowia uzyskiwana poprzez bada-
nia opinii publicznej. Z badań CBOS przeprowadzonych w jesieni 2004 r. wynikało, że 
60% respondentów było niezadowolonych z opieki zdrowotnej, przy czym najgorzej 
wypadła w ocenach publiczna służba zdrowia, którą negatywnie oceniło 67% respon-
dentów. Ponad połowa (52%) oceniała, że sytuacja w ochronie zdrowia w ciągu ostat-
niego roku pogorszyła się [Z badania przeprowadzonego przez CBOS..., 2004]. Jedno-
cześnie 83–87% odpowiadających krytycznie oceniło pomysły wprowadzenia dopłat 
do świadczeń medycznych, recept oraz opłat na wyżywienie w szpitalach i badania 
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diagnostyczne. Zaledwie 14% respondentów zdecydowałoby się na zaprzestanie opła-
cania składki i samodzielne pokrywanie kosztów leczenia, a 35% wykupiłoby dodat-
kowe ubezpieczenie zdrowotne [Z badania przeprowadzonego przez CBOS..., 2004]. 

Swobodę pacjenta w wyborze lekarza i szpitala można uznać za dużą, a przyjęte 
w 2004 r. regulacje nieco ją ograniczające nie zmieniły jej w sposób zasadniczy. Obo-
wiązujące rozwiązania regulowane są zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i to one 
wprowadziły pewne ograniczenia. Pacjent ma prawo dwukrotnie w ciągu roku zmienić 
lekarza czy pielęgniarkę, ale przy kolejnych zmianach musi ponosić opłaty. Lekarza 
czy pielęgniarkę poz wybiera się poprzez wypełnienie odpowiedniego druku deklara-
cji. Są one dostępne w tych placówkach ochrony zdrowia, które mają podpisane kon-
trakty z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku. Jednorazowo pacjent 
ma prawo wyboru tylko jednego lekarza czy pielęgniarki świadczącej usługi z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku wyboru lekarza poz nie obowiązuje 
rejonizacja. Nie ma także obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego leka-
rza. Lekarz, pielęgniarka czy położna nie mogą odmówić żadnemu pacjentowi zapisa-
nia się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia chorego. 
Jedyne dopuszczalne ograniczenia mogą być wynikiem zbyt dużej liczby osób ubez-
pieczonych zapisanych do konkretnego lekarza (tzw. lista aktywna) [Sikora, 2005a]. 

Przepisy Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia formalnie ułatwiły dostęp ubezpieczonych do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych przez inny (niż macierzysty) oddział NFZ. Żądanie przez 
świadczeniodawcę przedstawienia tzw. promesy uznane zostało za bezpodstawne i jest 
w aktualnym stanie prawnym naruszeniem294 praw pacjenta [Furman, 2003]. Zmiany 
regulacji nie wyeliminowały jednak dysfunkcji z obszaru funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w tym zakresie.  

Do wzmocnienia twierdzenia, że w porównaniu ze stanem sprzed reformy pogor-
szył się dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej, mogą być wykorzystane wnioski 
z kontroli NIK. Kontrola NIK w Ministerstwie Zdrowia, Centrali i 12 oddziałach Na-
rodowego Funduszu Zdrowia oraz w 36 samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej za lata 2003-2004, której celem była ocena sposobu utworzenia NFZ (na 
bazie zlikwidowanych kas chorych) oraz działań podejmowanych przez Fundusz na 
rzecz poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego, w tym procedur kontraktowania tych świadczeń na rok 2004 
i realizacji zawartych umów na ich udzielanie, dała wyniki negatywne [NIK, 2005]. 
Kontrola w interesującym nas aspekcie ujawniła, że okres oczekiwania pacjentów na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego wynosił od kilku dni do nawet 3 lat, poza przy-
padkami ratującymi życie. Świadczeniodawcy z reguły nie przestrzegali obowiązku 
prowadzenia rejestrów pacjentów oczekujących na świadczenia lub sporządzali je nie-
rzetelnie. W rezultacie w meldunkach przekazywanych oddziałom wojewódzkim Fun-
duszu wykazywali dane niezgodne ze stanem faktycznym [NIK, 2005]. 

Również analiza skarg kierowanych do Biura Praw Pacjenta (por. p. 7.2.4) wskazu-
je na praktyki odmawiania świadczenia usług (przy zastosowaniu całego wachlarza 
argumentów), w czym celowały zakłady wysokospecjalistyczne. Zjawisko to dotyczyło 

                                                        
294 Takie postępowanie jest obwarowane sankcją prawną, określoną w art. 175 ustawy o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, za: [Furman, 2003]. 
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niemal wszystkich rodzajów placówek specjalistycznych, najczęściej okulistycznych 
i chirurgicznych (np. wszczepianie endoprotez stawów) [Ministerstwo Zdrowia, 2005, 
s. 74].  

W sytuacji ostrego braku środków zdarzało się, że kierownicy szpitali podejmowali 
decyzje o wstrzymywaniu przyjęć do szpitali. Na przykład dyrektorzy 17 szpitali z wo-
jewództwa małopolskiego postanowili, żeby od 1 sierpnia 2004 r. na oddziałach, na któ-
rych notowana jest największa liczba tzw. nadwykonań (ponad ustaloną z NFZ sumę 
kontraktów), wprowadzić listy oczekujących [Olszewski, 2004].  

Puentując wątek dostępu pacjentów do usług zdrowotnych, warto zwrócić uwagę na 
zjawisko, które w perspektywie kilku najbliższych lat może negatywnie wpływać na 
dostępność świadczeń zdrowotnych. Jest nim wzrastająca migracja lekarzy i pielęgnia-
rek do państw UE (głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajów skandynawskich). 
Sytuacja w połowie 2005 r. była na tyle poważna, że trafiła na posiedzenie Rady Mini-
strów. Rada Ministrów w dniu 18 października 2005 r. zaakceptowała Informację na 
temat zjawiska migracji personelu medycznego i kierunków działań ograniczających 
możliwe zagrożenia [Rada Ministrów, 2005]. Według danych uzyskanych podczas 
narodowego spisu powszechnego ludności z 20 maja 2002 r., w tym czasie poza grani-
cami kraju pracowało ponad 112 tys. osób (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek 
i położnych). Od 1 maja 2004 do końca 2005 r. zaświadczenia z izb lekarskich i pielę-
gniarskich (niezbędne do podjęcia pracy za granicą) otrzymało około 2,9 tys. pielęgnia-
rek i położnych oraz około 4 tys. lekarzy [Migracja zarobkowa lekarzy, 2006]. 

Zarysowany problem ma jeszcze jeden istotny wymiar wiążący się ściśle z głów-
nym wątkiem rozważań. Oto można bowiem powiązać emigracje lekarzy z postawami 
przedsiębiorczymi i twierdzić, że emigracja lekarzy może być pośrednim dowodem na 
brak brzegowych i dopełniających warunków do rozwoju postaw przedsiębiorczych 
w polskim systemie ochrony zdrowia. Emigrujący lekarze swoimi decyzjami o wyjeź-
dzie dowodzą, że posiadają cechy przedsiębiorcze, których nie mogą wykorzystać 
(spożytkować) w kraju.  

7.2.2. Oczekiwanie na świadczenia 

Ostatnie zmiany w prawnych regulacjach reformy ochrony zdrowia doprowadziły 
do zinstytucjonalizowania list oczekujących na świadczenia zdrowotne. Oznacza to, że 
Ministerstwo Zdrowia wykorzystując zapisy art. 22 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych295, jest zobowiązane do zamiesz-
czania informacji odnośnie do list oczekujących na udzielenie świadczeń wysokospe-
cjalistycznych.  

 
 
 
 
 

                                                        
295 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135). 
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Ministerstwo Zdrowia wydało stosowne rozporządzenie regulujące kryteria, na 
podstawie których pacjenci będą umieszczani na listach oczekujących296. Umieszcze-
nie pacjenta (klasyfikowanego albo jako przypadek pilny, albo jako przypadek stabilny) 
na liście oczekujących następuje na podstawie następujących kryteriów medycznych: 

stanu zdrowia świadczeniobiorcy; • 
• 
• 

• 

rokowania co do dalszego przebiegu choroby; 
chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być 
udzielone świadczenie; 
zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.  

Tab. 7.13. Średni czas oczekiwania na świadczenia wysokospecjalistyczne w 2004 r.297

Nazwa świadczenia298 Średni czas oczekiwania w roku 
2004 (w dniach) 

Przeszczepienie autologicznego szpiku 80 
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA 89 
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego 173 
Przeszczepienie wątroby 74 
Przeszczepienie nerki 43 
Przeszczepienie nerki i trzustki 84 
Przeszczepienie serca 109 
Przeszczepienie płuca 6 
Przeszczepienie serca i płuca 710 
Przeszczepienie rogówki 242 
Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt 5 
Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 26 
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym 35 
Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotak-
tyczna konformalna, niekoplanarna 24 

Brachyterapia ze stereotaksją mózgową 31 
Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do 
lat 18 11 

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne 
zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających 19 

Ź r ó d ło : Ministerstwo Zdrowia (2005), Informacja Ministra Zdrowia o dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w 2004 r., Warszawa, lipiec, s. 54. 

 
W tab. 7.13 przedstawiany jest średni czas oczekiwania na świadczenia wysokospe-

cjalistyczne w roku 2004 pacjentów, którzy w owym roku otrzymali takie świadczenia.  

                                                        
296 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, ja-

kimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących 
na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 200, poz. 1661). 

297 Ministerstwo Zdrowia (2005), Informacja Ministra Zdrowia o dostępności świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych w 2004 r., Warszawa, lipiec, s. 54. 

298 Tabela nie uwzględnia czasu oczekiwania na leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narzą-
du unaczynionego lub szpiku. Jest to świadczenie „opieki po przeszczepie” i każdy pacjent, u którego 
wykonuje się przeszczep, od razu poddawany jest leczeniu immunosupresyjnemu. Leczenie to musi być 
kontynuowane przez rok, 2 lata lub do końca życia. 
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Przygotowana przez ministra zdrowia po raz pierwszy w 2005 r. informacja o do-
stępności świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych299 nie 
zawierała kompletnego obrazu dostępności tych świadczeń. Średni czas oczekiwania 
na świadczenia przedstawiany był tylko w odniesieniu do świadczeń wysokospecjali-
stycznych oraz operacji zaćmy (tab. 7.14). 

Tab. 7.14. Dane dotyczące oczekiwania na zabieg operacji zaćmy w Polsce300

Oddział NFZ Liczba osób oczekujących 
Średni czas oczekiwania301

(w dniach) 
dolnośląski 5189 317,6 
kujawsko-pomorski 3299 383,5 
lubelski 1319 285,3 
łódzki 4178 208,9 
małopolski 3408 175,3 
mazowiecki 3192 75,0 
lubuski 2292 206,7 
opolski 1603 428,0 
podkarpacki 1623 272,3 
podlaski 1496 149,6 
pomorski 2253 357,5 
śląski 5432 209,0 
świętokrzyski 1185 527,6 
wielkopolski 4401 261,0 
zachodniopomorski 232 117,6 

Ź r ó d ło : Ministerstwo Zdrowia (2005), Informacja Ministra Zdrowia o dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w 2004 r., Warszawa, lipiec, s. 71–72. 

 
Przedstawione powyżej dane ilustrują z jednej strony zakres potrzeb na świadczenia 

wysokospecjalistyczne, które w momencie tworzenia tych statystyk nie mogły być 
zaspokojone (są one znaczne, ale sytuacja w Polsce nie odbiega tu w sposób zasadni-
czy od sytuacji w krajach wyżej rozwiniętych), a z drugiej pokazują istnienie dużych 
dysproporcji w dostępie do operacji zaćmy w poszczególnych województwach.  

7.2.3. Dostęp do leków 

Dostępność świadczeń zdrowotnych winna być analizowana również w szerszym 
kontekście dostępu do leków. Jak już wskazywano powyżej [Czapiński, Panek, 2003], 
                                                        

299 Art. 11 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zmianami) obliguje ministra właści-
wego do spraw zdrowia do przedstawiania takiej informacji („przedkładanie Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej do dnia 30 czerwca roku następnego informacji o dostępności świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz sprawozdania finansowego Funduszu”).  

300 Ministerstwo Zdrowia (2005), op.cit., s. 71–72. 
301 Dane raportowane przez świadczeniodawców dotyczą przewidywanego czasu oczekiwania (czas 

przewidywany jest dłuższy od czasu rzeczywistego oczekiwania, którym posługują się statystyki międzyna-
rodowe, m.in. OECD). 
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rośnie udział wydatków na leki w strukturze wydatków na ochronę zdrowia i zwiększa 
się udział partycypacji finansowej pacjentów w opłatach za leki. Wiąże się to m.in. 
z polityką tworzenia list leków refundowanych i nieumieszczania na nich najnowszych 
(a więc i najczęściej najdroższych) leków. W latach 1998–2004 na listy leków refun-
dowanych nie trafił żaden nowy lek, a w 2005 r. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, 
że z listy 150 nowych leków na listy leków refundowanych trafiło 10 [Szparkowska, 
2005g]. Oznacza to, że za nowe leki pacjenci musieli płacić pełną cenę.  

Barierą w dostępie do leków mógł być również wiek. Jeden z takich przypadków 
dotyczył odmowy refinansowania kosztów leczenia onkologicznego starszych pacjen-
tów. Wielkopolski oddział NFZ zażądał od wielkopolskich szpitali zwrotu pieniędzy 
wydanych na leczenie onkologiczne pacjentów po 65. roku życia, niezależnie od me-
dycznych wskazań dotyczących skuteczności określonej terapii w konkretnych przypad-
kach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prezesa NFZ o podjęcie stosownych 
działań w celu wyeliminowania takich praktyk jako kolidujących z konstytucyjnym pra-
wem obywateli do równego dostępu do świadczeń medycznych [d.fr., 2005]. 

Innym przypadkiem ilustrującym brak dostępu do leków może być wykorzystywa-
nie przez szpitale leków, które nie są zarejestrowane. W terapii niektórych (rzadkich) 
nowotworów szpitale wykorzystują leki, które choć są w zalecanych standardach le-
czenia przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i konsultanta 
krajowego, to nie znajdują się na liście leków zarejestrowanych, które refinansuje 
NFZ. Stąd problem zwrotu kosztów leczenia lekami spoza tej listy. Szpitale na jednej 
kuracji onkologicznej tracą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych [Szparkowska, 
2005l]. W odbiorze społecznym jest to ograniczanie pacjentom dostępu do leków ratu-
jących życie i budzi sporo emocji. Chociaż NFZ ustami swojego prezesa zadeklarował 
chęć rozwiązania tego problemu [Szparkowska, 2005c], to kwestia uelastycznienia 
procedur refundowania leków czeka na rozwiązanie.  

7.2.4. Wzmocnienie pozycji pacjenta 

Można wykazać, że zarówno reforma 1999 r., jak i zmiany dokonywane w latach 
2003–2004 wzmocniły pozycję pacjenta. Wskażemy tu na: 

− wprowadzenie Karty Praw Pacjenta (ze wszystkimi szczegółowymi rozwiąza-
niami, które wnosiła)302, 

− zagwarantowanie pacjentowi swobody wyboru lekarza i szpitala, 
− wprowadzenie regulacji (np. w procesie uzyskiwania akredytacji), które zmusza-

ją świadczeniodawców do przeprowadzania ankiet badających stopień satysfak-
cji pacjenta. 

W celu wzmocnienia ochrony i egzekwowania praw pacjentów oraz odczuwalnej 
poprawy w tym zakresie minister zdrowia powołał z dniem 2 stycznia 2002 r. Biuro 
Praw Pacjenta. Znaczna liczba i złożoność skarg napływających do Biura spowodowa-
ły konieczność rozszerzenia jego kompetencji.  

 
                                                        

302 Treść Karty Praw Pacjenta jest udostępniana pacjentom we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej 
posiadających kontrakt z NFZ. Również na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia dostępny jest 
tekst Karty Praw Pacjenta: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=5&artnr=81 
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Do zadań Biura Praw Pacjenta należy:  
1) monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta 

wynikających z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,  
2) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi 

wpływające od pacjentów do ministra zdrowia, dotyczące nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu kas chorych lub powstałych w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym,  

3) zapewnienie pacjentom większego dostępu do poradnictwa i informacji prawnej,  
4) współpraca z konsultantami krajowymi na rzecz nadzoru nad jakością usług me-

dycznych, w zakresie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym i lecz-
niczym, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,  

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjen-
ta, w celu udzielenia pomocy poszkodowanym pacjentom,  

6) współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rzecznikami praw ubezpieczo-
nych przy kasach chorych, rzecznikami odpowiedzialności zawodowej w izbach 
lekarskich oraz w izbach pielęgniarek i położnych, organami tworzącymi zakła-
dy opieki zdrowotnej i organami administracji rządowej,  

7) wnioskowanie do ministra zdrowia o przeprowadzenie czynności kontrolnych 
w trybie określonym przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,  

8) przedstawianie ministrowi zdrowia, nie rzadziej niż dwa razy w roku, okreso-
wych informacji obejmujących dane dotyczące przestrzegania praw pacjenta 
oraz działań podejmowanych przez Biuro w tym zakresie [Ministerstwo Zdro-
wia, 2002a].  

W roku 2005 w drodze nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego303 
wpro-wadzono również (z datą obowiązywania od 1 stycznia 2006 r.) funkcję rzeczni-
ka praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. 

Wzmacnianie pozycji pacjenta i gwarancje poszanowania jego praw skutkują m.in. 
wzrostem liczby spraw sądowych wnoszonych przez coraz bardziej świadomych swo-
ich praw pacjentów. Występują oni do sądów (z powództwa cywilnego ) z roszczenia-
mi o popełnienie błędów w sztuce304 lub zaniedbań305. Takie przypadki są nagłaśniane 
przez media [Wojtasiński, 2005], co z kolei powoduje efekt tzw. kuli śnieżnej i wzrost 
liczby spraw sądowych. Nie bez znaczenia jest tu również wzrost aktywności niektó-
rych kancelarii skłaniających poszkodowanych pacjentów do wytaczania procesów 
[Czerwiński, 2005]. Zakończone przed sądami sprawy z powództwa pacjentów dotyczą 
również konieczności udzielania pacjentowi przystępnych informacji o stanie jego 
zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych, w tym uprzedzania pacjenta o kon-
sekwencjach zabiegu. Obowiązek taki spoczywa na lekarzu albo szpitalu, którzy 
w przypadkach spornych mają obowiązek wykazać, że taka informacja została pacjen-
towi przekazana [Lewandowska, 2004].  
                                                        

303 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2005, nr 
141, poz. 1183). 

304 Mieszkaniec Częstochowy zaskarżył szpital, w którym w wyniku złej diagnozy usunięto mu prawie 
całe jelita. Sąd przyznał 80 tys. zł odszkodowania, zwrot kosztów leczenia i dożywotnią rentę. 

305 Pięć pacjentek Białostockiego Centrum Onkologii wskutek użycia zamortyzowanego sprzętu do ra-
dioterapii doznało oparzeń. Długotrwały proces z powództwa cywilnego przeciwko BCO zakończył się 
zasądzeniem w 2004 r. na rzecz pacjentek po 80 i 50 tys. złotych. 
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Wzmocnieniu pozycji pacjenta służyło też rozporządzenie ministra zdrowia regulu-
jące kwestie odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej306. Według litery tego roz-
porządzenia, zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub za 
zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające 
świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, któ-
rym udzielanie świadczeń powierzył. Odpowiada również za szkody powstałe, także u 
osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń307. 
Oprócz tego rozporządzenie podkreśla, że udzielanie świadczeń następuje z zachowa-
niem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świad-
czeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania 
niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz innych badań lub 
procedur medycznych związanych z określonym rodzajem usługi. 

Wzmiankowana wcześniej rosnąca liczba skarg pacjentów na błędy w sztuce lekar-
skiej może być wykorzystana do ilustrowania wzmacniającej się pozycji pacjenta (kon-
sumenta) w systemie ochrony zdrowia. Jednak z drugiej strony trzeba odnotować reak-
cję rynku ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, gdzie odnotowano wzrost sta-
wek polisy ubezpieczenia, w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciokrotny 
[Szymborski, syl, 2006]. Rynek ubezpieczeń OC dla szpitali stał się rynkiem drogim, 
ponieważ polisy tego typu dla szpitali oferuje w zasadzie wyłącznie PZU.  

Warto podkreślić, że poszerza się dostęp do informacji na temat praw pacjentów. 
Odnosi się to zarówno do wydawnictw książkowych [Karkowska, 2004], jak i infor-
macji dostępnych w Internecie na stronach NFZ308 czy Biura Praw Pacjenta309.  

7.3. Finansowanie ochrony zdrowia  

Wprowadzony od stycznia 1999 r. system zakupywania przez płatnika świadczeń 
zdrowotnych ze środków publicznych nie został w latach następnych istotnie zmienio-
ny. Ponieważ w samych założeniach modelu opierającego się na wydzieleniu płatnika 
i świadczeniodawców ukryte są dążenia do racjonalizacji wydatków, nie dziwi zatem, 
                                                        

306 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 197, poz. 1643). 

307 Określono również minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w od-
niesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia. Wynosi ona równowartość 
w złotych: 46 500 euro w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, osób wykonujących zawód medycz-
ny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz grupowej 
praktyki lekarskiej; 25 000 euro w odniesieniu do osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywi-
dualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych; 12 000 euro w odniesieniu do osób legitymujących 
się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub 
w określonej dziedzinie medycyny, które dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, oraz 
podmiotów realizujących w ramach umów wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocni-
cze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.  

308 http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=6&artnr=1563&b=1&szukana=prawa+pacjenta 
309 http://www.bpp.waw.pl/karta_praw_pacjenta.html 
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że dostęp samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do środków pu-
blicznych został po 1999 r. utrudniony. To skutkowało pogorszeniem się sytuacji fi-
nansowej zakładów opieki zdrowotnej310.  

7.3.1. Nakłady na ochronę zdrowia  

Dogłębną analizę nakładów na ochronę zdrowia przyniósł raport na temat finansowa-
nia systemu ochrony zdrowia w Polsce, tzw. Zielona Księga [Ministerstwo Zdrowia, 
2004]. Ocenie systemu finansowania ochrony zdrowia poświęcone były również obszerne 
fragmenty strategii zmian w ochronie zdrowia przygotowywanej przez zespół C. Włodar-
czyka [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004]. Te dwa źródła 
tworzą dobrą podstawę do analiz i porównań. Niestety, kwestia określenia wysokości 
nakładów na ochronę zdrowia w Polsce nie jest do końca jednoznacznie rozstrzygnięta. 

Lektura raportu grupy C. Włodarczyka niosła już na wstępie wniosek, że jedno-
znaczne formułowanie kategorycznych sądów na temat wielkości nakładów w ochronie 
zdrowia nie jest możliwe z powodu „ograniczeń informacyjnych” [Zespół ds. Rozwią-
zań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 33]. Aby uzyskać możliwie precyzyj-
ną odpowiedź na pytanie o wysokość nakładów na zdrowie, trzeba odwołać się do 
systemu rachunków zdrowia (System of Health Accounts – SHA), w którym uwzględ-
nia się powiązania środków finansowych w sektorze zdrowotnym pochodzących 
z trzech procesów (lub z trzech wymiarów) dokonujących się w systemie. Pierwszy 
wymiar (ICHA-HF) tworzą źródła finansowania, drugi (ICHA-HP) – to produkcja dóbr 
i usług zdrowotnych, czyli strumień przeznaczany na tworzenie dóbr i usług zdrowot-
nych, a trzeci (ICHA-HC) – to środki na realizowanie określonych funkcji w sektorze, 
których odbiorcą jest indywidualny konsument: pacjent, ubezpieczony czy szerzej – 
obywatel oraz konsument zbiorowy; populacja, grupa społeczna czy grupa demogra-
ficzna [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 33–34].  

Określanie wydatków na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdro-
wia ze swojej istoty wprowadza jednak pewne ograniczenia [Zespół ds. Rozwiązań 
Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 46], a to w połączeniu z ograniczeniami 
płynącymi z zastosowanej w Zielonej Księdze metodologii [Ministerstwo Zdrowia, 
2004, s. 47] nie tworzy dostatecznej podstawy do formułowania jednoznacznych opinii 
i sądów. Trzeba zatem uznać, że prezentowane poniżej wyliczenia są najlepszymi 
przybliżeniami311.  

Publiczne nakłady na ochronę zdrowia od połowy lat dziewięćdziesiątych nie wzra-
stały w ujęciu realnym. Równocześnie w latach 1991–2000 spadał udział wydatków 

                                                        
310 Zła sytuacja finansowa (obok prezentowanych poniżej argumentów) może być ilustrowana przykła-

dami dotkliwych braków środków w ważnych subsystemach ochrony zdrowia. Wyniki kontroli NIK funk-
cjonowania stacji dializ w latach 2000–2004 i wydatkowania środków na dializy były jednoznacznie nega-
tywne. Połowa sztucznych nerek dawno powinna zostać wycofana z eksploatacji. Występowały też braki 
kadrowe. Według Ministerstwa Zdrowia, na początku 2004 r. pracowało 436 nefrologów, a w opinii kontro-
lujących powinno ich być ponad 760, za: [syl, 2005]. 

311 Stosowanie przybliżonych wielkości, choć może zacierać ostry obraz finansowania systemu ochrony 
zdrowia, to nie podważa jednak wartości konkluzji i wniosków formułowanych w oparciu o zarysowane 
trendy. 
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publicznych na ochronę zdrowia w Polsce (z poziomu 76% w 1991 do 70% w roku 
2000) [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 35].  

Według szacunków prezentowanych w Zielonej Księdze, zmiany w poziomie finan-
sowania ochrony zdrowia ze środków publicznych w latach 1999–2003 wskazywały 
wzrost w ujęciu nominalnym (w 2000 r. o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego, 
w 2001 – o 14,9%, w 2002 – o 6,7%), natomiast w 2003 r. spadły o 1,3% w stosunku do 
roku poprzedniego) [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 49]. Raport konstatował m.in., że: 
„Tendencja do nierównowagi systemu i zadłużania się placówek zdrowotnych w polskim 
systemie ochrony zdrowia występuje trwale” [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 206]. 

Gdyby przyjąć za Ministerstwem Zdrowia wskaźnik realnych nakładów, to w latach 
1999–2002 notowano ich spadek wyrażający się zmniejszeniem nakładów na ochronę 
zdrowia ze środków publicznych stanowiących główne źródła przychodów samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W roku 1999 udział wydatków na 
ochronę zdrowia w relacji do PKB wynosił 4,09%, natomiast w 2002 relacja ta obniży-
ła się do 3,95%, mimo że w ujęciu nominalnym wydatki publiczne na ochronę zdrowia 
wzrosły z 26,2 mld zł w 1999 r. do 30,5 mld zł w 2002 oraz na jednego mieszkańca 
odpowiednio z 678 do 781 zł. Nakłady te obejmują środki pochodzące ze składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, wydatki budżetu państwa oraz wydatki samorządu teryto-
rialnego na ochronę zdrowia [Ministerstwo Zdrowia, 2003].  

Spadek realnej wartości wydatków publicznych na ochronę zdrowia w latach 1999–
–2002 nie pozwolił na finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w wysokości pozwalającej na pełne zbi-
lansowanie przychodów i kosztów działalności tych zakładów, co powodowało pogor-
szenie ich wyniku finansowego.  

Plany regionalnych kas chorych na 2003 rok zakładały zmniejszenie poziomu kon-
traktowania w przedziale od 5 do 25% (w różnych kasach i w odniesieniu do różnych 
rodzajów świadczeń)312. Jedynie kasy: lubelska, lubuska, dolnośląska oraz warmińsko-
-mazurska, planowały utrzymanie wysokości kontraktów na poziomie roku 2002 
[Wielkość kontraktów..., 2003]. 

Ograniczenia w finansowaniu prowadziły do zmniejszania przychodów i spadku 
wartości wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ kasy chorych 
zmniejszyły ilość kontraktowanych świadczeń i wymusiły mniejsze ich ceny. W rezul-
tacie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej narastały zobowiąza-
nia ogółem [Ministerstwo Zdrowia, 2003].  

Niedofinansowanie ochrony zdrowia zarówno w ujęciu globalnym, jak i w stosunku 
do poszczególnych zakładów wymuszało przeznaczanie uzyskiwanych przychodów na 
zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych bez jakiejkolwiek możliwości inwesto-
wania w sprzęt i infrastrukturę. Postępował proces dekapitalizacji bazy sprzętowej. Na 
wzrost zobowiązań zakładów wpływały także obciążenia z tytułu podatku od nieru-
chomości, który do 2002 r. liczony był według najwyższej stawki, tak jak dla działal-
ności gospodarczej, oraz brak możliwości odliczania podatku VAT [Ministerstwo 
Zdrowia, 2003]. 

Wydatki całkowite na ochronę zdrowia per capita w Polsce są wśród krajów OECD 
najniższe, prawie ośmiokrotnie niższe niż w USA, czołowym kraju w tym rankingu. 

                                                        
312 Nie zamieszczono informacji na temat planowanych kontraktów w kasie mazowieckiej. 
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Analiza w okresie 1995–2002 przeprowadzona w cenach stałych 1995 r. pokazuje, 
że w Polsce kwoty wydatków per capita zmniejszały się [Ministerstwo Zdrowia, 2004, 
s. 57]. 

7.3.2. Struktura nakładów na ochronę zdrowia  

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w latach 1999–2005 przedstawia tab. 7.15. 

Tab. 7.15. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w latach 1999–2005 (w mln zł)  

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 

2004 
plan po 
zmia-
nach 

2005  
plan ust. 

budżetowa 

Wydatki na zdrowie ogółem 26 196,7 28 976,8 30 847,2 30 542,1 32 516,5 35 157,2 36 886,4 
z budżetu państwa 
bez składek na ubez-
pieczenie zdrowotne 

5716,7* 3629,3 3273,0 3086,3 3153,6 2931,2 2977,6** 

ze składek na ubez-
pieczenie zdrowotne 18 806,7 23 392,0 26 855,5 26 434,9 28 445,4 31 170,4 33 199,0 

budżetu 
państwa 1793,7 1936,6 2872,0 2069,8 2101,0 2376,1 2545,2 

Z tego 
płacone 
z: 

dochodów 
ubezpie-
czonych 

17 013,0 21 455,4 23 983,5 24 365,1 26 344,4 28 794,3 30 653,8 

pożyczka udzielona 
kasom chorych  847,4 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spłata pożyczki 
zaciągniętej w 2000 r.  -178,3 -0,1 0,0 -101,2 -322,2 

W 
tym:  

z budżetów samorzą-
du terytorialnego*** 824,9 955,3 924,0 1021,0 917,5 1156,8 1032,0**** 

Wartość PKB w cenach 
bieżących (mld zł)*****  639,7 713,3 750,8 772,2 814,7 884,0 952,6 

Udział % wydatków na ochro-
nę zdrowia  4,09% 4,06% 4,11% 3,96% 3,99% 3,98% 3,87% 

Ź r ó d ło : Ministerstwo Zdrowia (2004a), Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
Informacja dla Sejmowej Komisji Zdrowia, Warszawa, listopad; pozyskano 29 grudnia 20004 r. z: 
http://ww.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zadluzenie_spozoz_25112004.pdf (tak, jak jest to wykazane 
w bibl. na s. 376), s. 21. 
* Dla porównania danych należałoby pomniejszyć wydatki w 1999 r. o kwotę 1986,7 mln zł z tytułu jednorazowej 
dotacji dla kas chorych na rozpoczęcie działalności, tj. do wysokości 3730,0 mln zł. 
** Kwota zawiera dotację ujętą w rezerwie celowej w wysokości 400 mln zł na finansowanie świadczeń opieki 
zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia 
zdrowotne.  
*** Dane ze sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego, plan na 2005 r. – prognoza na podstawie danych 
z lat 2002–2004. 
**** Dane ze sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego, plan na 2005 r. – prognoza na podstawie danych 
z lat 2002–2004. 
***** Wartość PKB w ujęciu memoriałowym w latach 1999–2002 według GUS, w latach 2003–2005 według 
Ministerstwa Finansów. 

 
Z analizy przedstawionych w tab. 7.15 danych wynika, że środki pochodzące ze 

składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywały tendencję rosnącą – z 18,8 mld zł 
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w roku 1999 do 33,2 mld zł w 2005, natomiast wydatki na zadania ochrony zdrowia 
finansowane bezpośrednio z budżetu państwa wykazywały tendencję malejącą – z 5,7 
mld zł w 1999 r. do 3,0 mld zł w 2005. Wprawdzie na początku wdrażania reformy 
ochrony zdrowia niezbędne było większe wsparcie systemu ze strony budżetu państwa 
(jednorazowa dotacja dla kas chorych na rozpoczęcie działalności w 1999 r. w wyso-
kości 1986,7 mln zł oraz pożyczka udzielona kasom chorych w 2000 r. w wysokości 
1000 mln zł), ale po roku 2000 zakres zadań realizowanych ze środków budżetowych 
ustabilizował się. Poziom finansowania z budżetu państwa malał, co oznaczało niższe 
przychody spzoz w zakresie zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa. 
Jak wskazują autorzy Zielonej Księgi:  

Najbardziej charakterystyczną zmianą okresu transformacji w Polsce w odniesieniu do finan-
sowania ochrony zdrowia jest zmiana relacji pomiędzy wydatkami publicznymi i prywatnymi. 
Udział wydatków publicznych wykazuje tendencję malejącą, rośnie natomiast udział wydatków 
prywatnych ludności w gospodarstwach domowych. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż 
przy odpowiednio niskim poziomie PKB (na osobę) w Polsce ochrona zdrowia ma mniejszy niż 
w innych krajach udział w usługach finansowanych ze środków publicznych. Poziom wydatków 
prywatnych wykazuje tendencję wzrostową, lecz jest to wzrost mniej dynamiczny niż w wielu 
krajach UE [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 64–65].  

Malał również udział środków kierowanych z budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego na finansowanie ochrony zdrowia.  

Wielkości przedstawiane w Zielonej Księdze pokazują, że gminy na ochronę zdro-
wia przeznaczały zaledwie 0,9% swoich wydatków [Ministerstwo Zdrowia 2004, 
s. 29], wydatki miast na prawach powiatów na ochronę zdrowia stanowiły około 2% 
ich wydatków ogółem [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 30], a powiatów około 5% 
[Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 30]. Relatywnie najwyższy był udział wydatków na 
ochronę zdrowia w budżetach województw samorządowych (około 11% wydatków 
ogółem, tj. rocznie około 500 mln zł). Środki te przeznaczane są przede wszystkim na 
finansowanie działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których samorząd województwa jest organem założycielskim. Na ten cel wydatkuje się 
rocznie około 50% wszystkich środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (około 
250 mln zł) [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 30]. Dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego przeznaczane na ochronę zdrowia są niewielkie. Do 2001 r. było to około 7% 
całkowitych skonsolidowanych wydatków na ochronę zdrowia. Od 2002 r. są to środki 
mniejsze – około 5%. W strukturze wydatkowania tych środków znaczny udział posia-
dają wydatki niezwiązane z opieką zdrowotną, na które samorząd ma specjalne środki 
(znaczone opłaty albo dotacje z budżetu państwa).  

Skala środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną jest zupełnie nieadekwatna do 
roli samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. Jako organ założycielski podsta-
wowej liczby szpitali w Polsce nie posiada on w gruncie rzeczy narzędzi do pełnienia 
tej funkcji [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 30–31]. 

Finansowanie pakietów profilaktyczno-leczniczych przez pracodawców 

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Pol-
sce, którym są nakłady pracodawców na wykupywanie pakietów świadczeń zdrowot-
nych (w formie abonamentów) dla pracowników jako bonus (fringe benefit). Szacunki 
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przedstawiane w Zielonej Księdze mówią o około 300 tys. abonamentów wykupywa-
nych rocznie przez duże zakłady pracy (średnio po 65 zł na pracownika) i około 300 
tys. abonamentów dla małych firm (po 45 zł na pracownika) [Ministerstwo Zdrowia, 
2004, s. 42] (tab. 7.16).  

Tab. 7.16. Finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców (w zł) 

Rodzaje działań pracodawców 2002 
Działalność profilaktyczna w sektorze publicznym (dane WOMP + oszacowanie)  31 622 500 
Działalność profilaktyczna w sektorze niepublicznym (oszacowanie) 216 432 840 
Abonamenty (oszacowanie) 297 000 000 
Inwestycje (oszacowanie) Brak danych 
Razem 545 055 340 

Ź r ó d ło :  Ministerstwo Zdrowia (2004), Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga, 
Warszawa 21 grudnia 2004, przygotowany na zlecenie ministra zdrowia przez grupę badaczy pod kierunkiem  
S. Golinowskiej. 

Dodatkowe źródła finansowania  

Wzmiankowane powyżej źródła, czyli środki publiczne pozyskiwane bądź z kontrak-
tów z NFZ, bądź od organów założycielskich czy Ministerstwa Zdrowia, np. na prowa-
dzenie programów zdrowotnych czy profilaktyki oraz środki prywatne uzyskiwane albo 
od pacjentów albo od pracodawców, nie wyczerpują wszystkich możliwości.  

Spośród innych jeszcze możliwości należy wymienić prywatne ubezpieczenia 
zdrowotne oraz inne dodatkowe zasilenia. Nie są jednak znane szacunki odnoszące się 
do wielkości środków kierowanych do systemu z towarzystw ubezpieczeniowych313 
oraz z prywatnych polis ubezpieczeniowych umożliwiających refundację określonych 
kosztów leczenia, w tym również szpitalnego314. Równocześnie rozpatrywane były 
przez rząd możliwości pozyskania środków z innych jeszcze źródeł. Pod koniec 2005 r. 
ciągle dyskutowany był pomysł przerzucenia na towarzystwa ubezpieczeniowe kosz-
tów leczenia ofiar wypadków drogowych w ramach tzw. regresu ubezpieczyciela so-
cjalnego. Szukano rozwiązania, na podstawie którego NFZ mógłby dochodzić od 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zwrotu kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielonych ubezpieczonemu na skutek zdarzenia związanego z ruchem 
pojazdu mechanicznego. Koszty te miałyby być pokrywane przez zakład ubezpieczeń 
odpowiedzialny za szkody związane z ruchem tego pojazdu z tytułu umowy ubezpie-
czenia OC sprawcy wypadku [Rzemek, 2005a]. Zamysł taki budził kontrowersje wśród 
prawników co do jego zgodności z normami zawartymi w art. 32, 45, 68 i 78 Konsty-
tucji RP. Dotyczą one równości wobec prawa i równego traktowania przez władze 
                                                        

313 Towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują ubezpieczeń na zdrowie jako samodzielnych produktów, 
lecz tylko jako umowy dodatkowe, które – w ramach ubezpieczeń na życie – rozszerzają zakres ochrony 
ubezpieczonego. W takich zawężonych ramach można z dodatkowego ubezpieczenia uzyskać zwrot części 
wydatków poniesionych przez ubezpieczonego na leczenie w szpitalu (por. np. Umowę Dodatkową Ubez-
pieczenia Świadczenia Szpitalnego na Zdrowie oferowaną przez Commercial Union: http://www.cu.com.pl/ 
Portal?secId=J4304QRUT4JXX84O2KR8KYF7). 

314 Jak to jest wskazywane w p. 9.1.3, pod koniec roku 2005 na rynku dostępne już były samodzielne 
prywatne polisy ubezpieczeniowe zapewniające finansowanie enumeratywnie wyliczonych w umowie pro-
cedur szpitalnych.  
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publiczne prawa do ochrony zdrowia i zapewnienia obywatelom równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.  

Źródłem dodatkowych zasileń dla zakładów opieki zdrowotnej były prywatne ubez-
pieczenia. Na początku 2006 r. został przedstawiony pierwszy w Polsce ranking komer-
cyjnych ubezpieczeń zdrowotnych [Bogdańska, Jacoń, Jarmusz, 2006]. Wynikało z nie-
go, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne w 2005 r. były oferowane zarówno przez 
zakłady ubezpieczeń na życie (TU Allianz Polska S.A., PZU Życie S.A., Gerling Pol-
ska TU na Życie S.A.), jak i towarzystwa ubezpieczeń majątkowych (UNIQUA TU 
S.A., TUiR Cigna STU S.A., TU INTER-Polska S.A., TUW TUW). Ubezpieczenia 
dodatkowe pokrywały koszty usług medycznych świadczonych przeważnie przez pry-
watne sieci medyczne. Dostępne na rynku polisy dzieliły się na indywidualne, grupowe 
oraz tzw. pakiety rodzinne. Wysokość składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 
była uzależniona od wieku ubezpieczonego oraz rodzaju i liczby świadczeń (produkty 
ubezpieczeniowe były oferowane w kilku wariantach) i wahała się od 33 do 157 zł 
miesięcznie za polisę indywidualną i od 97 do 400 zł miesięcznie za polisę rodzinną 
[Bogdańska, Jacoń, Jarmusz, 2006, s. 23]. 

7.3.3. Udział własny pacjentów w finansowaniu świadczeń 

Badanie poziomu wydatków na świadczenia zdrowotne wykazuje rosnący udział wy-
datków pacjentów i ich rodzin na ten cel, choć (znów) istnieją trudności w pozyskiwaniu 
wiarygodnych danych na temat rzeczywistego poziomu wydatków z prywatnej kieszeni 
pacjentów, a przeznaczanych na świadczenia zdrowotne. Część tych trudności wynika 
z faktu istnienia zjawiska korupcji w sektorze ochrony zdrowia i niekontrolowanego 
przepływu środków. Jak pokazują wyniki badań, system ochrony zdrowia i lekarze 
uznawani są za jeden z najbardziej skorumpowanych segmentów polskiego systemu 
gospodarczego i politycznego [Suchorzewska, 2002]315. Badania Fundacji Batorego 
z 2005 r. pokazały, że w opinii badanych najbardziej skorumpowaną grupą są politycy, 
ale tuż za nimi sytuują się lekarze. Z trzech najbardziej, zdaniem respondentów, skorum-
powanych zawodów (politycy, lekarze, prawnicy) między 2004 i 2005 rokiem najwięk-
szy przyrost wskazań na korupcję odnotowano w stosunku do lekarzy – z 37% wskazań 
w 2004 r. do 50% w 2005 [Praczyk, 2005]. Wynik tego badania jest niepokojący nie 

                                                        
315 „Korupcja w doświadczeniu codziennym”. Na przełomie września i października 2001 r. przepro-

wadzono badania ankietowe na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Ankietowani 
wypowiadali się, jak postrzegają zjawisko korupcji na tle innych problemów społecznych, czy mieli własne, 
a jeśli tak, to jakie są ich doświadczenia korupcyjne związane z funkcjonowaniem służby zdrowia. Drugą 
część badań realizowano poprzez ankietyzację lekarzy. Lekarze zostali uznani za drugą (po politykach) 
najbardziej skorumpowaną grupą społeczną. 47% respondentów zadeklarowało, że wręczało gratyfikacje 
przed rozpoczęciem leczenia. Blisko 30% kierowało się w tym działaniu sugestią ze strony świadczącego 
usługi bądź jego wyraźnym żądaniem, a 65% odwoływało się do informacji uzyskanych od znajomych, 
pacjentów bądź też do ogólnie panujących przekonań, za: [Suchorzewska, 2002]. Badania korupcji wyko-
nywane przez TNS OBOP w 1999 i 2005 r. potwierdziły wysokie (drugie, po politykach) miejsce lekarzy 
wśród najbardziej skorumpowanych zawodów. Co więcej, między 1999 i 2005 r. wzrósł odsetek respondentów 
wskazujących, że wśród lekarzy korupcja występuje bardzo często (z 43% w 1999 do 48% w 2005 r.) i raczej 
często (odpowiednio: z 35 do 38%), za: [Galica, 2006].  
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tylko z uwagi na szacowany duży zakres zjawiska korupcji w ochronie zdrowia, ale rów-
nież (a może przede wszystkim) z uwagi na rosnącą dynamikę tej patologii. 

Odnotowując trudności w szacowaniu prywatnych wydatków na zdrowie, można 
wskazać na przykładowe szacunki tychże dokonywane w ostatnich latach. Wynika 
z nich, że przeciętna polska rodzina wydała w roku 2002 na różne nieformalne opłaty 
szpitalne 385 zł oraz około 280 zł na cegiełki [Solska, 2003]. Z Diagnozy 2003 wynika 
natomiast, że poza obowiązkową składką wydawano w tymże 2003 roku na ochronę 
zdrowia 8 mld zł, przy czym pieniądze te w przeważającej części nie trafiały do syste-
mu, lecz do szarej strefy. Prawie 40% gospodarstw domowych, które korzystały 
z opieki zdrowotnej, opłacało koszty tej opieki ze środków własnych. Pracujący na 
własny rachunek, pracownicy oraz gospodarstwa w dużych miastach – to grupy, które 
częściej niż inne korzystały z opieki opłacanej z własnych środków [Tymowska, 
2003a]. Innym zjawiskiem odnotowanym w badaniach był wzrost udziału wydatków 
gospodarstw domowych na leki oraz na leczenie szpitalne, podczas gdy wydatki na 
prywatnie opłacane usługi opieki ambulatoryjnej pozostawały między 2000 i 2003 
rokiem na zbliżonym poziomie (294 zł w 2003 r. i 275 zł w 2000) [Tymowska, 2003a]. 
W roku 2003 notowano wyższy odsetek gospodarstw, które same płaciły za leczenie 
w szpitalu, ale ciągle była to grupa niewielka (0,9% badanych). Przeciętne wydatki 
poniesione przez gospodarstwa domowe korzystające z takiej opieki w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy (od momentu badania) wyniosły 394 zł [Tymowska, 2003a]. 

Z drugiej jednak strony w latach 2000–2003 zmalał odsetek gospodarstw domo-
wych rezygnujących z korzystania z wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych 
z powodu trudności finansowych (z poziomu 19% w roku 2000 do niecałych 9%) 
[Tymowska, 2003a]. Spadek odsetka gospodarstw domowych rezygnujących z korzy-
stania z wybranych świadczeń zanotowano w odniesieniu do: opieki szpitalnej, sanato-
rium, badań medycznych, usług lekarza, leczenia zębów oraz zakupu leków. W tym 
ostatnim przypadku w roku 2003 aż 34% badanych gospodarstw domowych zrezy-
gnowało z realizacji recept lub z wykupywania leków zaleconych przez lekarza, a or-
dynowanych bez recepty. Równie wysoki był udział gospodarstw domowych rezygnu-
jących z leczenia zębów (30% w porównaniu z 38% w roku 2000).  

Według Diagnozy Społecznej 2003, zjawisko obciążenia wydatkami na zakup am-
bulatoryjnych usług medycznych na oficjalnie istniejącym rynku dotyczyło znacznie 
większej liczby gospodarstw domowych aniżeli zjawisko opłat nieformalnych, co sta-
nowi interesujący kontrapunkt dla obiegowych opinii na temat zakresu i głębokości 
tego ostatniego zjawiska. Znaczenie wydatków z tytułu oficjalnego zakupu usług jest 
znacznie większe aniżeli znaczenie wydatków związanych z dowodami wdzięczności. 
Jednak – jak wskazano powyżej – w rankingu najbardziej skorumpowanych instytucji 
zakłady opieki zdrowotnej zajmują wysoką pozycję [Suchorzewska, 2002]. Silne włą-
czenie prywatnego sektora opieki stomatologicznej do powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego spowodowało, że zmalało znaczenie środków prywatnych jako źródła 
finansowania opieki stomatologicznej (jedynie w dużych miastach nie odnotowano 
takiego spadku) [Tymowska, 2003a]. 

Do wzbogacenia obrazu wysiłków finansowych pacjentów mogą też posłużyć ba-
dania GUS z 2003 r. Pokazały one, że w 2003 r. pacjenci zostawili w szpitalach pu-
blicznych około 150 mln zł, z czego około 60 mln w formie prezentów dla lekarzy. 
Średni wydatek, jaki ponosiła osoba przebywająca w bezpłatnym zakładzie opieki 
zdrowotnej, wynosił prawie 39 zł [Droższa wdzięczność, 2005]. Opłaty ponoszone 
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w szpitalach i zakładach prywatnych (tam, gdzie koszty refunduje NFZ, zakład pracy 
lub pokrywane są z własnej kieszeni) wynosiły średnio 175 zł na osobę [Droższa 
wdzięczność, 2005]. Dla ponad 42% badanych wydatki na leki były dużym obciąże-
niem finansowym, a dla 1/5 stanowiły barierę w dostępności medykamentów [Droższa 
wdzięczność, 2005]. Jednym ze sposobów łagodzenia tego problemu były programy 
polityki zdrowotnej umożliwiające finansowanie leków ze środków Ministerstwa 
Zdrowia316, które miały zastąpić decyzje dyrektorów oddziałów terenowych NFZ pod 
rządami ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Znaczący udział wydatków na oficjalny zakup usług zdrowotnych jest, według Ka-
tarzyny Tymowskiej, m.in. efektem rozwoju prywatnego rynku usług medycznych 
(ułatwiającego szybki dostęp do opieki zdrowotnej), rozstawania się z systemem finan-
sowanym ze źródeł publicznych w poszukiwaniu lepszej jakości opieki, a także możli-
wości przerzucania niektórych kosztów leczenia rozpoczętego w sektorze prywatnie 
opłacanym na sektor opłacany ze źródeł publicznych [Tymowska, 2003a]. O ile 
K. Tymowska konstatuje rosnący udział wydatków własnych pacjentów i nie odnosi 
się do możliwości utrzymywania się i wzmacniania takiej tendencji w przyszłości, 
o tyle C. Włodarczyk wykazuje w tej sprawie znaczny sceptycyzm. Wskazując na 
zmniejszanie się wydatków indywidualnych na świadczenia realizowane poza ubezpie-
czeniem zdrowotnym, interpretuje to jako „wyraźny sygnał wyczerpywania się możli-
wości ekspansji finansowania sektora prywatnego ze środków ludności” [Włodarczyk, 
2005]. 

Wart podkreślenia jest powściągliwy stosunek gospodarstw domowych do możli-
wości zakupu dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na pytanie, 
czy istnieje zainteresowanie zakupieniem polis dobrowolnego ubezpieczenia zdrowot-
nego na pokrycie kosztów leczenia, 38% gospodarstw stwierdziło, że nie są zaintere-
sowane, a pozostałe 47%, że ich na to nie stać [Tymowska, 2003a]. K. Tymowska 
konkluduje, że skłonność polskiego społeczeństwa do prywatnego ubezpieczania się na 
wypadek choroby jest bardzo niska, zatem możliwości rozwoju prywatnego rynku 
dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych są ograniczone [Tymowska, 2003a]. Ocena 
taka nie jest podzielana przez niektórych analityków rynkowych, którzy w sposób 
ostrożny wskazują na możliwości pozyskania na tym rynku większej ilości prywatnych 
środków [Rynek usług medycznych, 2003]. 

Szacunki zwiększania prywatnych środków na finansowanie zakupu usług zdro-
wotnych muszą być konfrontowane z ciągle jeszcze małym udziałem zdrowotnych 
prywatnych polis ubezpieczeniowych na polskim rynku. To z kolei może być tłuma-
czone zarówno niskim poziomem zamożności polskiego społeczeństwa, jak i faktem, 
że choć system ochrony zdrowia nie jest sprawny, to nie narusza on jeszcze poczucia 
bezpieczeństwa zdrowotnego w sytuacji choroby. Zatem obywatele nie czują się zmu-
szeni do zakupu polis prywatnego ubezpieczenia. Pewną rolę odgrywa tu również moż-
liwość przerzucania części kosztów między sektorem prywatnym i publicznym, co z 
kolei sprzyja utrzymaniu niskich cen na rynku prywatnych świadczeń zdrowotnych 
[Tymowska, 1999, 2003]. Ponieważ sytuacja w zakresie określania wysokości finan-
sowego udziału pacjentów w pozyskiwaniu świadczeń zdrowotnych daleka jest od 
klarowności, można postulować przeprowadzenie dalszych badań w tym zakresie.  

                                                        
316 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135). 
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Innym zjawiskiem mającym bezpośredni związek z udziałem pacjentów w finan-
sowaniu świadczeń zdrowotnych jest możliwość i akceptacja wnoszenia przez nich 
dodatkowych opłat za świadczenia zdrowotne. W tym obszarze między sferą prawnych 
regulacji i sferą funkcjonalną notuje się istotne rozbieżności. Regulacje prawne nie 
dawały (i nie dają) zgody na pobieranie opłat od pacjentów, ale przepisy nie są na tyle 
jednoznaczne, by kwestię pobierania dodatkowych opłat od pacjentów można było 
jednoznacznie rozstrzygnąć317. 

Stosunek pacjentów do współpłacenia jest ambiwalentny. Przeprowadzone przez 
Pentor na przełomie czerwca i lipca 2004 r. na zlecenie Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy badanie ankietowe 800 osób powyżej 15. roku życia pokazało, 
że za wprowadzeniem dodatkowych opłat opowiedziało się 69% ankietowanych. Ba-
dana grupa pokazała, iż jest skłonna dofinansować służbę zdrowia, jednak pod warun-
kiem, że wzrósłby standard udzielania pomocy medycznej, przy czym 51% chciałoby 
w zamian radykalnej poprawy – w tym rozwiązania problemów kolejek oraz korupcji. 
Badanie pokazało, że 17% respondentów oczekiwało jakichkolwiek, nawet małych 
zmian na lepsze [Za wprowadzeniem dodatkowych opłat..., 2004]. 

W sytuacji istnienia niedoborów finansowych w systemie, przejawiających się m.in. 
w niemożliwości sfinansowania wszystkich uzasadnionych potrzeb zdrowotnych, sa-
modzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uciekają się do różnych form pobiera-
nia opłat od pacjentów (por. p. 7.6.2). Innym sposobem łagodzenia problemu nadwyżki 
popytu nad możliwościami finansowymi systemu jest tworzenie list oczekujących na 
świadczenia.  

7.3.4. Mechanizmy wyrównania NFZ 

Zastępowanie kas NFZ dokonywało się m.in. pod hasłem zmniejszenia dysproporcji 
w alokacji środków i ujednolicania kontraktów na świadczenia zdrowotne. Wraz 
z likwidacją kas chorych przestał obowiązywać dotychczasowy algorytm służący do 
wyrównywania różnić między województwami. W jego miejsce został stworzony no-
wy, który jednakże podlegał dalszym zmianom i modyfikacjom. W roku 2004 dodat-
kowe środki (większy przychód składek na ubezpieczenie zdrowotne od zakładanego 
w planie finansowym na ten rok, w sumie około 220 mln złotych) zostały podzielone 
między oddziały NFZ według nowego algorytmu. 

 

                                                        
317 Na przykład Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych i inne regulacje nie wskazują dostatecznie precyzyjnie, kto ponosi koszty badania, 
wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego m.in. z orzekaniem o niepełnosprawności. Co prawda 
ustawa o świadczeniach zdrowotnych określa, że są finansowane przez podmiot, który takie badania zleca, 
ale Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zmianami) stwierdza, że powiatowe zespoły orzekają 
na wniosek osoby zainteresowanej lub, za jej zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Zatem 
w przypadku orzekania na wniosek osoby zainteresowanej oraz w sytuacji, kiedy zespoły orzekające żądają 
uzupełnienia wniosku o dodatkowe wyniki badań diagnostycznych i zaświadczenia lekarskie, koszt tych 
badań spada na pacjenta. Istnieje możliwość starania się o refundację tych wydatków z ubezpieczenia 
zdrowotnego, ale to pociąga za sobą konieczność inicjowania odpowiedniego postępowania wyjaśniające-
go, za: [Frey, 2006]. 
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Obejmował on następujące czynniki:  
− liczba ubezpieczonych z uwzględnieniem ryzyka zdrowotnego wynikającego 

z wieku i płci ubezpieczonych,  
− migrację ubezpieczonych,  
− koszty refundacji cen leków skorygowane poziomem kosztów ponoszonych na 

rzecz ubezpieczonych z innych województw [Furman, 2004]. 
Praktyka pokazała, że nowy algorytm podziału środków (podobnie zresztą jak po-

przednie) też spotkał się z zarzutem o dyskryminację pewnych województw318 i kryty-
ką [i.t., 2005]. 

7.3.5. Usługi ponadlimitowe 

Jak już wspomniano, jedną z przyczyn zadłużania się spzoz były nierozliczone 
(nawet po kosztach) usługi świadczone przez zakłady powyżej limitu świadczeń zapi-
sanych w kontraktach z płatnikiem. Według danych NFZ, wartość świadczeń zdrowot-
nych wykonanych ponad limit wynosiła za 2003 rok 706,8 mln zł i 1,3 mld zł za okres 
od stycznia do sierpnia 2004 r. Zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec 
świadczeniodawców w okresie styczeń – sierpień 2004 r. uległy zmniejszeniu z kwoty 
1955,3 mln zł do kwoty 1817,4 mln zł (o kwotę 137,9 mln zł, czyli 7,05%). Zobowią-
zania wymagalne uległy zmniejszeniu z kwoty 79,0 mln zł na dzień 31 stycznia 2004 r. 
do kwoty 43,5 mln zł na dzień 31 sierpnia 2004 (o kwotę 35,5 mln zł, czyli 44,94%) 
[Ministerstwo Zdrowia, 2004a, s. 29–30]. 

Kwota roszczeń szpitali z tytułu usług ponadlimitowych wyniosła na koniec grud-
nia 2004 r. 787,1 mln zł. NFZ częściowo sfinansował te świadczenia, wydatkując 
134,9 mln zł z naruszeniem przepisów ustawy o NFZ. Wypłacił ponadto, zgodnie 
z prawem, 33,4 mln zł na podstawie wyroków sądowych [NIK, 2005, s. 24–25]. 

Świadczeniodawcy zapłatę za zrealizowane usługi otrzymywali od płatnika czasami 
z dużym opóźnieniem (nawet do 120 dni) [NIK, 2005, s. 10]. Mimo to szpitale prak-
tycznie nie występowały do płatnika z roszczeniami o odsetki z tytułu tej zwłoki (co 
można przypisać strukturalnej nierównowadze partnerów i obawie zakładów o pogor-
szenie i tak już napiętych stosunków z NFZ).  

7.3.6. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

W warunkach obniżania się finansowania systemu ochrony zdrowia ze źródeł pu-
blicznych systematycznie pogarszała się w latach 2000–2004 sytuacja finansowa sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co miało swój wyraz przede 
wszystkim we wzroście poziomu zadłużenia spzoz. Ilustrują to dane Ministerstwa Fi-
nansów, obrazujące poziom zadłużenia finansów publicznych (tab. 7.17). 

 

                                                        
318 Podział środków na 2006 r. (jako dyskryminujący Warmię i Mazury) oprotestowały m.in. szpitale 

w Giżycku i Piszu, za: [i.t., 2005].  

 



 244

Tab. 7.17. Zadłużenie sektora finansów publicznych (wg nominału, w mln zł)  

Wyszczególnienie XII 2000 XII 2001 XII 2002 XII 2003 XII 2004 
przed konsolidacją 

Zadłużenie sektora rządowego: 
kasy chorych/Narodowy Fun-
dusz Zdrowia  

1143,0 1052,8 1284,1 1047,1 758,4 

Zadłużenie sektora rządowego: 
samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej 

– 476,0 542,9 721,1 946,6 

Zadłużenie sektora samorządo-
wego: samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej  

– 2432,6 3002,9 4411,8 5234,0 

po konsolidacji 
Zadłużenie sektora rządowego: 
kasy chorych/Narodowy Fun-
dusz Zdrowia  

218,5 154,4 289,7 152,2 5,6 

Zadłużenie sektora rządowego: 
samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej 

– 389,7 420,1 496,5 641,3 

Zadłużenie sektora samorządo-
wego: samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej 

– 1683,6 1990,0 2704,3 2980,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych 
(różne lata); pozyskano 16 sierpnia 2005 r. z: http://www.mf.gov.pl/szukaj.php?Text=zad%B3u%BFenie+finans% 
F3w+publicznych+  

 
W tab. 7.17 widać, że w latach 2000–2004 wzrastał poziom zadłużenia sektora rzą-

dowego i samorządowego w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, osiągając (po konsolidacji) poziom prawie 3 mld zł.  

Rosnący trend zadłużania się spzoz dał się zauważyć również w roku 2005. Według 
danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 30 czerwca 2005 r., wartość zobowiązań służby 
zdrowia przekroczyła sumę 5,9 mld zł (tab. 7.18). Można z dużą pewnością założyć, że 
w tej sumie największy udział miały zobowiązania szpitali, gdyż ich wartość w roku 
2002 przekroczyła 3,1 mld zł (tab. 7.19).  

Tab. 7.18. Zobowiązania służby zdrowia na 30 czerwca 2005 r. (mln zł) 

Województwo Kwota 
dolnośląskie 1184 
mazowieckie 755 
łódzkie 677 
pomorskie 501 
lubuskie 464 
śląskie 412 
lubelskie 335 
małopolskie 272 
kujawsko-pomorskie 257 
świętokrzyskie 244 
zachodniopomorskie 193 
wielkopolskie 161 
podlaskie 154 
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warmińsko-mazurskie 114 
podkarpackie 114 
opolskie 76 
Łącznie 5913 

Ź r ó d ło : [Szparkowska i in., 2005a]. 
 
Na dzień 31 grudnia 2005 r. wartość ogółem zobowiązań spzoz319 wynosiła 9728,5 

mln zł320 [Ministerstwo Zdrowia, 2005c], a w strukturze zobowiązań największy udział 
miały zobowiązania wymagalne (64,72% wszystkich zobowiązań), zaś wśród zobo-
wiązań wymagalnych największy udział przypadał na zobowiązania publicznoprawne 
(37,0%), zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych (19,84%) oraz 
pozostałe zobowiązania (10,39%) [Ministerstwo Zdrowia, 2005c, s. 14]. Trzeba zazna-
czyć, że taka niekorzystna struktura zobowiązań (wskazująca na napięcia w regulowa-
niu zobowiązań) występowała również w latach 2001–2004, a zobowiązania wymagal-
ne wykazywały stałą tendencję rosnącą [Ministerstwo Zdrowia, 2005c, s. 15]. 

Tab. 7.19. Zadłużenie szpitali w 2002 r. (w mln zł) 

Województwo Kwota 
dolnośląskie 629 
mazowieckie 428 
łódzkie 341 
pomorskie 251 
śląskie 226 
lubuskie 217 
średnia w Polsce 196,25 
lubelskie 189 
małopolskie 143 
podlaskie 128 
kujawsko-pomorskie 124 
zachodniopomorskie 116 
świętokrzyskie 101 
warmińsko-mazurskie 81 
wielkopolskie 72 
podkarpackie 48 
opolskie 46 
Łącznie 3140 

Ź r ó d ło : Zadłużenie szpitali w Polsce; pozyskano 3 sierpnia 2004 r. z: http://www.emedyk.pl/artykul.php?idarty- 
kul_rodzaj=8&idartykul=999 

 
Trudna sytuacja finansowa spzoz w wielu przypadkach skutkowała utratą płynności 

finansowej, a to z kolei powodowało wstrzymanie wypłat dla pracowników. Według 

                                                        
319 Na podstawie danych ankietowych uzyskanych przez Ministerstwo Zdrowia z urzędów wojewódz-

kich, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
320 Brak danych z 6 jednostek z uwagi na ustawowy termin zamykania ksiąg rachunkowych rok 2005 – 

do końca marca 2006 r.  
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informacji przekazywanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 
i Położnych, w lecie 2004 r. w około 66 zakładach pracodawcy nie wypłacali wyna-
grodzeń, w 137 występowały zaległości płatnicze z tytułu wynagrodzenia za pracę, 
a w 115 zakładach w 2003 r. wypłacono tylko 11 pensji [Dzika prywatyzacja, 2004].  

Warto odnotować, że jednostki samorządu terytorialnego jako organy założycielskie 
podejmowały próby pomocy swoim zakładom w rozwiązywaniu problemu zadłużenia. 
Jednym ze skutków było jednak tylko przerzucenie zadłużenia z zakładów na jednostki 
samorządu terytorialnego. Jak wykazała kontrola 242 jednostek samorządu terytorialne-
go, dokonana za okres od 31 grudnia 1999 do 30 czerwca 2002, a przeprowadzona przez 
NIK i Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, w badanym okresie w sposób 
istotny wzrósł poziom zadłużenia samorządów. Jednym z podstawowych powodów było 
zadłużenie spzoz [NIK, 2003, s. 4]. Jak ujęto to w raporcie: „Dług zakładów opieki 
zdrowotnej (...) stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finan-
sowej jednostek samorządu terytorialnego” [NIK, 2003, s. 5]. Na koniec pierwszego 
półrocza 2002 r. dług zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi 
były samorządy, wynosił 1515,9 mln zł i był wyższy o 25,3% od zadłużenia tych pod-
miotów na koniec 2001 r. (1209,8 mln zł) [NIK, 2003, s. 45]. 

Możliwości obniżenia zadłużenia przez same spzoz są wysoce ograniczone, głów-
nie z uwagi na strukturę przychodów samodzielnych zakładów. Przychody te w więk-
szości pochodzą z kontraktów z NFZ zawieranych w ramach systemu ubezpieczenia 
zdrowotnego. Stanowią one około 82% całości przychodów spzoz. Na pozostałe przy-
chody składają się świadczenia finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach 
procedur wysokospecjalistycznych i programów polityki zdrowotnej, świadczenia 
finansowane przez pracodawców, opłaty wnoszone przez osoby fizyczne, darowizny, 
przychody z wydzielonej działalności gospodarczej, dotacje budżetowe, w tym na in-
westycje, oraz inne przychody [Ministerstwo Zdrowia, 2004a, s. 20]. Zatem w praktyce 
możliwości zahamowania procesu zadłużania się spzoz prawie w całości zależą od 
wysokości kontraktów z NFZ. 

Narastanie długów spzoz zaczyna niepokoić wierzycieli. Do anegdotycznych (ale 
znamiennych) faktów można zaliczyć powstanie Konsorcjum Wierzycieli Służby 
Zdrowia, obejmującego przede wszystkim dostawców sprzętu, lekarstw oraz żywności, 
którym spzoz według szacunków na początku roku 2004 winne były około 4 mld zł 
[Wierzyciele szpitali nie zgodzili się..., 2004]. Przedstawiciele tej organizacji wystę-
powali przeciwko zapisom projektowanej ustawy o pomocy publicznej i restrukturyza-
cji zakładów opieki zdrowotnej (por. p. 6.4.1). Uważali, że zaciągnięte przez spzoz 
zobowiązania powinny być spłacane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i kwestio-
nowali propozycje takich zapisów, które faworyzowały podmioty i wierzytelności 
publicznoprawne. To interesujący wątek segregacji wierzycieli i preferowania wierzy-
telności pracowniczych przed wierzytelnościami cywilnoprawnymi. 

7.3.7. Windykacja należności samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej  

Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki w analizowanym okresie 
rosło i osiągało często taki poziom, przy którym spzoz traciły płynność finansową. To 
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z kolei uruchamiało procesy windykacji należności przez komorników, ponieważ jako 
podmiot gospodarczy spzoz mógł być podmiotem windykacji. Zajęcia wierzytelności 
spzoz przez komorników w latach 2000–2005 wykazywały tendencję rosnącą z pozio-
mu 47,4 mln w 2000 r. do 1729, 2 mln (do lipca 2005) [Ministerstwo Zdrowia, 2005c, 
s. 18].  

W roku 2003 nastąpił gwałtowny wzrost liczby zajęć wierzytelności spzoz przez 
komorników, co było zjawiskiem dopełniającym obraz trudnej sytuacji finansowej 
samodzielnych zakładów z jednej i utraty cierpliwości wierzycieli z drugiej strony. 
W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2003 r. zanotowano prawie pięciokrotny 
wzrost wierzytelności będących przedmiotem windykacji (z około 300 mln zł do około 
1,5 mld zł). Do września 2004 r. zajęcia komornicze osiągnęły wartość około 1,8 mld 
zł, przy czym do tego czasu przekazano organom egzekucyjnym około 519 mln zł, a do 
przekazania (zgodnie z istniejącymi nakazami) pozostała kwota 1,3 mld zł [Minister-
stwo Zdrowia, 2004a, s. 12]. Przypadki zajęć komorniczych budziły emocje nie tylko 
z powodu wysokości windykowanych kwot, ale również finansowych korzyści komor-
ników, którzy od każdej skutecznej egzekucji pobierali prowizję w wysokości 15% 
[Ludwiczak, 2004]. 

Niepokojąca była nie tylko skala zjawiska, ale również tempo spłat zobowiązań re-
gulowanych w trybie egzekucji komorniczych. Z ogólnej kwoty 1,7 mld zł, na którą 
opiewały tytuły egzekucyjne, do końca lipca 2005 r. uregulowano zobowiązania 
w wysokości 404 mln zł, tj. 23% wartości nakazów egzekucyjnych [Ministerstwo 
Zdrowia, 2005c, s. 20].  

Postępowania komornicze były stosowane nawet po wejściu w życie ustawy 
z kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, 
mającej m.in. chronić szpitale, które rozpoczęły proces restrukturyzacji, przed zajęcia-
mi komorniczymi [Skieterska, 2005a]. Taka praktyka była możliwa z uwagi na niepre-
cyzyjne sformułowanie w art. 24 tej ustawy, mówiące o tym, że po wszczęciu restruk-
turyzacji postępowania egzekucyjne komornicze są zawieszane (z wyjątkiem roszczeń 
pracowników)321. Dla przykładu, po analizie ustawy bank PKO BP uznał, że komorni-
cy mają prawo blokować pieniądze na kontach szpitali, ale z powodu „zawieszenia”... 
nie mogą ich przekazać firmom, dla których je zajęli (sic!).  

7.3.8. Handel długami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  

Rezultatem ubocznym narastających długów samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej było powstanie rynku wtórnego obrotu wierzytelnościami spzoz. 
Rynek obrotu wierzytelnościami zakładów opieki zdrowotnej poszerzał się i był po-

                                                        
321 Art. 24: „1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o umo-

rzeniu albo o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje się wykonanie decyzji, wyda-
nych na podstawie odrębnych przepisów, podjętych przed dniem wszczęcia postępowania restrukturyzacyj-
nego w zakresie należności objętych tym postępowaniem. 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęte 
postępowania egzekucyjne, w zakresie należności objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, podlegają 
zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia indywidualnych 
roszczeń pracowników wynikających z art. 4a Ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie 
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw”. 
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strzegany przez nabywców jako atrakcyjny322. Transakcje na tym rynku wywoływały 
jednak sporo emocji323, szczególnie w środowiskach związanych z lewicą [Baran, 
2003]. Jedną z kluczowych firm na rynku obrotu wierzytelnościami spzoz była firma 
„Magellan” Sp. z o.o., w której fundusz inwestycyjny Enterprise Investors posiadał 
51% udziałów. „Magellan” w zakresie obrotu wierzytelnościami spzoz współpracował 
z ponad 500 szpitalami i prawie 200 największymi dostawcami dla szpitali. Według 
jednego z posłów SLD, Władysława Szkopa, w 2003 r. spółka „Magellan” – posiadają-
ca majątek własny w wysokości 100 mln zł – wykupiła długi szpitali o wartości około 
140 mln [Baran, 2004]. Wyrażane były tym samym obawy przejmowania kontroli nad 
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przez zagraniczne podmioty. 

7.3.9. Niektóre działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Z uwagi na narastające trudności finansowe samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej konieczne było podjęcie szybkich i zdecydowanych działań zorien-
towanych na stworzenie takich rozwiązań systemowych, które by mogły powstrzymać 
dalsze zadłużanie się publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyż-
szym przygotowano projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw, który w listopadzie 2003 
roku skierowany został do Sejmu RP324. Dopiero jednak w roku 2005, po ponad 13 
miesiącach dyskusji, wprowadzania licznych poprawek i autopoprawek, sejm przyjął 
ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej325. Kształt tej ustawy odbiegał jednak bardzo od propozycji rządowych przedsta-
wionych w p. 6.4.1.  

Aby oddać choć w części klimat sporów i sejmowych zawirowań wokół parlamen-
tarnych prac nad tą ustawą, dodajmy, że w głosowaniu sejmowym w marcu 2005 r. 
sejm ostatecznie przyjął nie propozycję rządu, ale zgłoszoną bez wcześniejszych dys-
kusji i uzgodnień propozycję Prawa i Sprawiedliwości w przedmiotowej sprawie. 
W takim kontekście nie powinno dziwić, że przyjęte przez sejm rozwiązania obarczone 
były błędami (np. nie była doprecyzowana procedura udzielania pożyczki na potrzeby 
restrukturyzacji), które miały być poprawione dopiero podczas dyskusji i głosowania 
w senacie. Propozycja PiS nie odnosiła się do kwestii zasadniczych w strategii prze-
kształcania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (czyli zmiany formy własno-

                                                        
322 Atrakcyjność tego rynku dla nabywców wierzytelności była duża m.in. dlatego, że pozyskując na 

rynku wtórnym wierzytelności samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (płacąc po ok. 60% ich nomi-
nalnej wysokości), można było za ich pomocą m.in. regulować zobowiązania podatkowe (według nominal-
nej wysokości zobowiązań).  

323 Rozbudowane komentarze na temat handlu długami publicznych zakładów opieki zdrowotnej można 
było znaleźć na stronach internetowych dziennika Trybuna. Wykazywano tam istnienie biznesowych po-
wiązań między zagranicznymi inwestorami (Enterprise Investors) i polskimi przedsiębiorcami wywodzą-
cymi się z ochrony zdrowia, a działającymi w Medycynie Rodzinnej oraz sugerowano spekulacyjny charak-
ter zaangażowania tych podmiotów w handel długami zakładów opieki zdrowotnej, za: [Baran, 2003]. 

324 Druk sejmowy nr 2278. 
325 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684). 

 



 249 

ści) i skupiała się tylko na wąskiej problematyce zadłużenia spzoz. Nie podejmowała 
też zagadnień zmian organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia [Balicki, 2005]. PiS 
odrzucał bowiem możliwość prywatyzowania szpitali. W sytuacji istnienia nabrzmia-
łych problemów z długami spzoz ustawa została bez zwłoki (23 kwietnia 2005 r.) pod-
pisana przez prezydenta. 

Zgodnie z zapisami ustawy środki uzyskane ze specjalnej pożyczki miały być prze-
znaczone w pierwszej kolejności na spłatę zaległości pracowniczych z tytułu ustawy 
203 oraz zobowiązań publicznoprawnych wobec np. ZUS czy urzędów skarbowych. 
Dopiero po spłacie tych długów szpitale miały obowiązek uregulowania zaległości 
wobec producentów i dostawców usług oraz produktów medycznych.  

W budżecie na 2005 r. rząd umieścił 2,2 mld zł na pożyczki dla zakładów opieki 
zdrowotnej, m.in. na realizację ustawy 203. Jak wspomniano, jakość ustawy budziła 
wątpliwości, a minister zdrowia M. Balicki wskazywał na liczne jej słabości: 

1) ustawa nie obejmuje restrukturyzacji długów wobec dostawców towarów, róż-
nych usług, czyli wierzytelności cywilnoprawnych, 

2) zakłada dużą uznaniowość w procedurze korzystania z pożyczek, 
3) uniemożliwia łączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

należących do różnych właścicieli, np. powiatu i województwa, 
4) eliminuje otrzymywanie dotacji przez niezadłużone szpitale, 
5) nie określa żadnych zabezpieczeń przed ponownym zadłużaniem się zakładów 

(m.in. poprzez wykreślenie zapisów o jawności gospodarki finansowej publicz-
nych szpitali, brak możliwości postępowania naprawczego), 

6) nie chroni przed dziką prywatyzacją (bez udziału rządu) [Balicki, 2005]. 
Założenia ustawy o pomocy publicznej dla zakładów opieki zdrowotnej były kryty-

kowane m.in. przez przedsiębiorców zgromadzonych w BCC. Członkowie BCC 
wieszczyli, że wprowadzenie zapisów ustawy może zachwiać dostawami sprzętu me-
dycznego i leków dla szpitali. W przypadku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej od-
powiedzialności za jego długi nie przejmie podmiot publicznoprawny, a wierzyciele 
będą spłacani tylko z pozostałego majątku. Ponadto zaspokajani będą (w praktyce) 
w ostatniej kolejności. Przepisy takie nie dają szans prywatnym wierzycielom na odzy-
skanie wydatkowanych  środków. Zdaniem przedsiębiorców, taki stan rzeczy powodu-
je utratę zdolności kredytowej przez placówki służby zdrowia. Twierdzą oni również, 
że same szpitale nie zyskają na zmianie. Jest ona korzystna wyłącznie dla Skarbu Pań-
stwa, który pozbędzie się dodatkowego obciążenia. Niekorzystne dla dostawców są 
także przepisy o ugodzie z wierzycielami. Jeżeli 50% wierzycieli, reprezentujących co 
najmniej 50% zobowiązań prywatnoprawnych, przystanie na warunki ugody, jej posta-
nowienia będą obowiązywały całą resztę wierzycieli. Przedstawiciele środowiska 
przedsiębiorców wskazywali, że taki zapis może zagrozić szczególnie małym i średnim 
dostawcom [Członkowie BCC ostrzegli..., 2004].  

Według danych Ministerstwa Zdrowia (z 19 sierpnia 2005 r.), o pożyczkę z budżetu 
chciało się ubiegać ponad 425 szpitali i przychodni, kolejnych 318 starało się o dotacje 
– ta pomoc przysługuje tylko placówkom niezadłużonym [syl, pap, 2005]. Do połowy 
sierpnia 2005 r., według informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisano 
umowy o kredyty z 89 szpitalami i przychodniami na sumę 286 mln zł [syl, pap, 2005]. 

Niektóre zapisy ustawy były na tyle nieprecyzyjne, że wkrótce po wejściu w życie 
ustawy pojawiły się różnice w interpretacji pewnych jej fragmentów. W praktyce oka-
zało się, że sformułowanie: „umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne 
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znane na 31 grudnia 2004” było różnie interpretowane przez ZUS i Ministerstwo Poli-
tyki Społecznej z jednej, a Ministerstwo Zdrowia i zakłady opieki zdrowotnej z drugiej 
strony. Chodziło o składki na ZUS związane z wypłatą podwyżek w kwocie 203 zł. 
Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia uważał, że chodzi o zobowiązania znane 
zakładom opieki zdrowotnej. Zakłady opieki zdrowotnej wykazywały te kwoty jako 
zaległe w raportach księgowych i tworzyły na nie rezerwy. Zatem składka do ZUS 
powinna być umorzona. Tymczasem pojawiła się wykładnia, według której ZUS miał 
umorzyć składkę tylko tym, którzy wypłacili już podwyżkę 203 zł, ale nie odprowadzi-
li od niej składek do ZUS [Południk, 2005]. Taka praktyka oznaczała, że ci z dyrekto-
rów, którzy nie wypłacili podwyżek 203 zł i nie zadłużali szpitali, mieli z kredytów 
restrukturyzacyjnych wypłacić zaległe podwyżki 203 zł i odprowadzić do ZUS (ze 
środków pozyskanych z kredytu) należne składki na ZUS. Przykład ten jest kolejną 
ilustracją tezy, że odpowiedzialna postawa kierowników (uciekanie od zadłużania za-
kładu) została po raz kolejny ukarana. Na takiej zasadzie np. szpital w Łomży miał 
odprowadzić do ZUS w formie składek około 600 tys. zł, a Szpital Powiatowy w Sej-
nach około 120 tys. [Południk, 2005]. Warto też wskazać na złożoną i wątpliwą logikę 
rozwiązania, według którego angażowano część środków publicznych (z pożyczek 
restrukturyzacyjnych) do zwiększenia zasileń ZUS. 

W krytyce rozwiązań ustawy wskazywano m.in., że nie rozwiązuje ona problemu 
około 220 najbardziej zadłużonych szpitali, które generują 80% łącznego zadłużenia 
systemu ochrony zdrowia [Miliony przepadną, dług pozostanie, 2005]. Część najbar-
dziej zadłużonych szpitali w ogóle nie ubiegała się o pożyczkę. Wyszły bowiem z za-
łożenia, że środki uzyskane z kredytu są niewystarczające (pomijając już fakt, że prze-
cież nową pożyczkę trzeba będzie kiedyś spłacić). Jednostki samorządu terytorialnego 
sygnalizowały również, że ustawa nie rozwiązywała podstawowego dla samorządów 
problemu, czyli braku możliwości zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań zakładów 
opieki zdrowotnej326. 

Na wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej najbardziej zyskały szpitale 
z małym zadłużeniem – w wysokości kilku milionów złotych. Stanowią one około 30– 
–40% w ogólnej liczbie zadłużonych placówek ochrony zdrowia. 

Innym wątpliwym z punktu widzenia racjonalności i skuteczności działania całego 
systemu rozwiązaniem zaakceptowanym przez rząd w marcu 2006 r. była nowelizacja 
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, według której podwyższono z 50 do 
70% możliwą do uzyskania wielkość refinansowania kredytu [syl, 2006]. Przy uzyska-
niu przez dany zakład opieki zdrowotnej maksymalnej wysokości refinansowania kre-
dytu oznaczało to, że zwracał on tylko 30% wysokości otrzymanego kredytu. 

Z innych inicjatyw zorientowanych na łagodzenie problemu zadłużenia spzoz moż-
na wskazać na próby zaostrzenia kontroli cen leków. Z uwagi na wysoki udział wydat-

                                                        
326 Dla przykładu: w opinii skarbnik powiatu ząbkowskiego Urszuli Rabiej: „W budżetach jednostek 

samorządu terytorialnego nie można zaplanować wyższej niż 20 proc. relacji deficytu do dochodu. Deficyt 
to nic innego, jak kredyty zaciągnięte w danym roku przez samorząd. Biorąc pod uwagę nasze średnie 
dochody w wysokości 50 mln zł rocznie, możemy ubiegać się tylko o 10 mln zł pożyczki. Dla nas jest to za 
mało. Może się więc okazać, że ugody z wierzycielami zostaną podpisane, ale nie będą mogły być zreali-
zowane, bo ani szpital, ani organ założycielski, czyli powiat, nie będą miały na nie wystarczających środ-
ków”, za: [Miliony przepadną, dług pozostanie, 2005]. 
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ków na leki w budżecie NFZ327 resort zdrowia wystąpił w 2005 r. z inicjatywą wpro-
wadzenia cen maksymalnych na 118 leków [Szparkowska, 2005f]. Szacowane wskutek 
przyjęcia cen maksymalnych oszczędności szpitali (oczekiwano spadku cen o około 
1/5) miały wynosić około 100 mln zł [Szparkowska, 2005f]. Kontrowersje budziło 
wprowadzenie rozróżnienia cen danego leku dla szpitala (ograniczona) i dla sieci aptek 
ogólnodostępnych (bez takiego limitu), co mogło zachęcać – w ocenie firm farmaceu-
tycznych – do spekulacji. Przykład ten ilustruje, jak w imię ochrony budżetów szpital-
nych krępuje się zakres rynkowych regulacji i wprowadza mechanizmy alokacji oparte 
nie na rynku, ale na decyzjach administracyjnych.  

7.4. Narodowy Program Zdrowia 

Komentując inicjatywy rządu podejmowane pod koniec roku 2004 (i późniejsze), 
trzeba wspomnieć o strategii zapisanej we wstępnym ramowym328 projek-
cie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006–2015 [MZ, PZH, 2006]. Narodowy 
Program Zdrowia (NPZ) formułuje zestaw celów, które mogą wyznaczać trajektorie 
dla dalszych zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce. W dokumencie tym, przygo-
towanym przez Ministerstwo Zdrowia i Państwowy Zakład Higieny, określono, że 
priorytetowym kierunkiem działań w zakresie ochrony zdrowia powinno być jego 
umacnianie oraz wyrównywanie różnic terytorialnych i społecznych, wyrównywanie 
szans osób starszych i niepełnosprawnych, a także wczesne wykrywanie i leczenie 
chorób oraz ochrona zdrowia ludności przed najczęstszymi zagrożeniami. Wśród ce-
lów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006–2015 pomieszczono 
m.in. „aktywizację jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na 
rzecz zdrowia społeczeństwa, zwiększenie aktywności fizycznej ludności, poprawę 
sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występo-
wania otyłości, (...) tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób star-
szych, tworzenie warunków do aktywnego życia osobom niepełnosprawnym, poprawę 
jakości i efektywności usług świadczonych w ochronie zdrowia (...)” [MZ, PZH, 2006, 
s. 14–45].  

W projekcie przyjęto, że aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organi-
zacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa dokonywać się będzie z inicja-
tyw oddolnych, wychodzących od wspólnoty obywatelskiej, a organizacje pozarządo-
we (NGO) stanowić będą istotne obywatelskie wsparcie państwa w obszarach newral-
gicznych, gdzie działania centralne nie potrafią zaspokoić potrzeb społecznych [MZ, 
PZH, 2006, s. 16].  
                                                        

327 W planie finansowym NFZ na 2006 r. po zmianach z dnia 22 marca tego roku wydatki na refundację 
leków były na drugim co do wysokości miejscu (za lecznictwem szpitalnym), co stanowiło 19,24% wydat-
ków na świadczenia zdrowotne. Warto zaznaczyć, że udział ten był wyższy niż w roku 2005 (18,95%), ale 
niższy niż w roku 2004 (19,41%). Ponadto były podstawy do twierdzenia, że ceny leków w Polsce były 
wyższe niż w innych krajach, np. erytropoetyna, podawana przy dializach nerek, czy leki stosowane 
w terapii nowotworów. Erytropoetyna miała w Polsce cenę wyższą niż w Niemczech czy Szwajcarii, 
a UOKiK badał nawet, czy producenci nie zmówili się, że będą proponować szpitalom tak wysokie ceny.  

328 W taki właśnie sposób omawiana wersja NPZ została przez Ministerstwo Zdrowia nazwana. 
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Zarówno cele, jak i założenia NPZ oraz deklaracje włączenia społeczności lokal-
nych i organizacji pozarządowych do realizacji NPZ w sposób bezpośredni nawiązują 
do koncepcji społecznej przedsiębiorczości. To oznacza, że wśród podmiotów, które 
muszą być aktywnie włączone w realizację zadań NPZ, powinni się znaleźć nie tylko 
lekarze i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia, ale wszystkie organizacje i pod-
mioty tworzące tkankę mikrospołeczności. Można dowodzić, że w świetle tak definio-
wanych i interpretowanych celów NPZ problem tworzenia sprzyjających warunków do 
ujawniania się i wzmacniania postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony zdrowia 
(ale nie tylko, bo można w tym kontekście mówić o postawach przedsiębiorczych rów-
nież wśród wspólnot obywatelskich i w organizacjach pozarządowych) jest zarówno 
relewantny, jak i znaczący. 

7.5. Warunki do ujawniania się i rozwoju postaw przedsiębiorczych  

Podejmując ogólną próbę oceny warunków tworzonych przez rząd do podejmowa-
nia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia w latach 1999–2004, można 
skonstatować, że nie podjęto w tym zakresie żadnych spektakularnych decyzji i kro-
ków zmierzających do poprawy tych warunków, a same warunki do podejmowania 
działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia były umiarkowanie sprzyjające. 
Trzeba jednak przypomnieć, że w latach 1999–2003 podjęto próby bardziej wyraźnego 
ustawowego określenia pozycji lekarza i praktyki lekarskiej. Przede wszystkim okre-
ślone zostały zasady wykonywania bezpiecznej prywatnej praktyki lekarskiej, dopro-
wadzono do znowelizowania ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzając nowe pojęcia 
dotyczące wykonywania zawodu lekarza, takie jak: konsultacja, indywidualna praktyka 
lekarska i specjalistyczna indywidualna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska 
i specjalistyczna grupowa praktyka lekarska329. Zostały również przyjęte rozwiązania 
precyzujące zadania lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej330.  

Tym pozytywnym przejawom działalności legislacyjnej przeciwstawić można jed-
nak inne, prowadzące do zwiększania administracyjnych wymogów i nakładania no-
wych obowiązków na przedsiębiorców działających w systemie ochrony zdrowia. 
Przywołać tu można przykład z rozwiązaniami wprowadzonymi nowelizacją ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne z 27 lipca 2002 r.331 oraz rozporządzenia regulującego warunki lokalo-
we i wyposażenie praktyk lekarskich. Niewielka na pozór zmiana w ustawie o zryczał-
towanym podatku dochodowym, sprowadzająca się do dodania do definicji wolnego 
zawodu sformułowania nakazującego wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz 
osób fizycznych, pociągała za sobą poważne skutki dla lekarzy prowadzących prywat-
                                                        

329 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204 – tekst jednolity). 

330 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 214, poz. 1816). 

331 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1182). 
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ne praktyki. Ci lekarze, lekarze stomatolodzy, technicy dentystyczni, położne czy pie-
lęgniarki, którzy podpisywali umowy np. ze spółkami cywilnymi, nie mogli, począw-
szy od 1 stycznia 2003 r., korzystać z rozliczania się z fiskusem na podstawie ryczałtu 
czy karty podatkowej. Było to poważne ograniczenie szczególnie dla pielęgniarek, 
które efektywnie traciły około 300 zł miesięcznie na wprowadzonych zmianach [Wasi-
lewski, 2003].  

Negatywnym przykładem działań z zakresu regulacji, które prowadziły do utrud-
nień w działalności praktyk lekarskich, było rozporządzenie o standardzie lokalowym 
i wyposażeniu prywatnej praktyki lekarskiej332 wprowadzone w życie w kwietniu 2000 
roku. Zgodnie z jego literą, m.in. aparatura i sprzęt medyczny miały posiadać certyfi-
katy, lekarz powinien posiadać zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 
obejmujący w szczególności: zestaw rurek ustno-gardłowych, zestaw masek twarzo-
wych, worek samorozprężalny, sprzęt niezbędny do kaniulizacji żył, płyny infuzyjne 
oraz niezbędne leki i środki opatrunkowe, aparat do mierzenia ciśnienia i stetoskop. 
Sprzęt medyczny miał być dostosowany do transportu. Używany sprzęt medyczny 
powinien być sprzętem jednorazowego użytku. W przypadku udzielania świadczeń 
zdrowotnych wymagających używania sprzętu wielokrotnego użytku powinien być 
przechowywany i transportowany w warunkach zapewniających zachowanie sterylno-
ści. Lekarze stomatolodzy i lekarze specjalności zabiegowych, którzy wykonują świad-
czenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, 
musieli posiadać m.in. autoklaw i – w zależności od potrzeb – sterylizator niskotempe-
raturowy. Równie wymagające były standardy dotyczące lokali, w których prowadzone 
miały być praktyki. Pomimo tego, że samo rozporządzenie stawiało wysokie wymaga-
nia, proponowane były zmiany jeszcze dalej idące333. Dopiero ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej zliberalizowała nieco te wymogi stawiane przed praktykami 
lekarskimi334.  

Ten epizod ilustruje nadmierne (w stosunku do potrzeb z zakresu zapewnienia bez-
pieczeństwa pacjentom) wymogi stawiane przed prywatnymi praktykami lekarskimi. 
Wprowadzenie w życie wszystkich przywoływanych powyżej standardów stawiało 
praktyki prywatne w nieco gorszej sytuacji, gdyż publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
dysponowały zazwyczaj lepszą infrastrukturą i lepszymi warunkami lokalowymi.  

Zmianom w prawnych regulacjach dotyczących warunków działania niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej i praktyk prywatnych towarzyszył zróżnicowany obraz, jaki 
media kreowały wokół systemu ochrony zdrowia w ogólności i sektora niepublicznego 
w szczególności. Ponieważ wszyscy świadczeniodawcy działali w warunkach znacznych 
ograniczeń budżetowych, ujawniały się różnice interesów i wybuchały konflikty 
                                                        

332 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny od-
powiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące do wykonywania indywidualnej praktyki 
lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz.U. nr 20, 
poz. 254). 

333 Jedna z prób nowelizacji rozporządzenia przewidywała, że lokal, w którym prowadzona jest prakty-
ka lekarska, ma mieć wysokość 3 m i osobne wejście, w gabinecie lekarskim musi się znajdować butla 
z 200 l tlenu, a w czasie wizyt domowych lekarz miał być obowiązany do posiadania przy sobie przenośnej 
butli z tlenem. Gdyby takie wymagania zostały przyjęte i zapisane w noweli rozporządzenia, to żaden 
z gabinetów ulokowanych w blokach i budynkach mieszkalnych nie spełniałby prawdopodobnie tych wy-
mogów, za: [Szpalta Prezesa, 2001].

334 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1808). 
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o podział środków. Linie podziału biegły zarówno między samodzielnymi publicznymi 
zakładami z jednej i zakładami niepublicznymi z drugiej strony, ale również wewnątrz 
każdej z tych grup podmiotów. Do tego dochodziła konkurencja i wynikające z niej 
spory między różnymi kategoriami pracowników (np. lekarze versus pielęgniarki [Pi-
lonis 2003a], lekarze poz i lekarze specjaliści czy zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 
i szpitale). Pojawiały się oskarżenia o preferencyjne traktowanie podmiotów prywat-
nych przy kontraktowaniu świadczeń, co skwapliwie podnosiły i rozgłaszały media. 
Takim przykładom przeciwstawiano szybko przypadki uprzywilejowywania świadcze-
niodawców publicznych [Prywatni dyskryminowani, 2004]. Sytuacja zatem wpływała 
niekorzystnie na społeczną percepcję całego systemu ochrony zdrowia, w tym i niepu-
blicznych świadczeniodawców. 

Choć nie można było w analizowanym okresie odnaleźć przykładów tworzenia bar-
dziej sprzyjających warunków do powstawania i rozwijania postaw przedsiębiorczych 
w systemie ochrony zdrowia, to należy odnotować, że w latach 1999–2003 podejmo-
wano próby zwiększenia udziału sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. 
Temu miały służyć zmiany w prawnej regulacji umożliwiające komercjalizację 
i prywatyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rząd Jerzego 
Buzka w czerwcu 2001 r. przekazał sejmowi projekt ustawy o komercjalizacji i prywa-
tyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wraz z projektami 
aktów wykonawczych, a rząd L. Millera podjął pomysł przekształcenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki z o.o. i akcyjne [Kawa, 2003]. Nie-
stety, jak to już wskazywano, przyjęta po długim okresie dyskusji i sporów ustawa 
o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej odeszła w swoich zapisach od przekształceń własnościowych samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stając się tylko narzędziem umożliwia-
jącym czasową jedynie poprawę płynności finansowej samodzielnych zakładów. 

Warunki do powstawania i umacniania postaw przedsiębiorczych w systemie 
ochrony zdrowia można naświetlić szerzej, wzbogacając je przykładami z dostępem do 
kapitału osób chcących podjąć pracę w systemie ochrony zdrowia na własny rachunek 
oraz rozwiązaniami przyjętymi w polityce podatkowej. 

7.5.1. Dostęp do kapitału 

Konkurencyjne kredyty dla przedstawicieli profesji medycznych deklarujących 
utworzenie prywatnych praktyk  

W pierwszych latach wprowadzania reformy ochrony zdrowia nie znajdujemy roz-
wiązań w sferze regulacji i funkcjonalnej, które można byłoby interpretować w katego-
riach tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju postaw przedsiębiorczych w sys-
temie ochrony zdrowia. Relatywnie najbliżej takich rozwiązań sytuowały się zapisy 
programów restrukturyzacji zatrudnienia i ustawy im towarzyszące, w tym ustawa 
o dopłatach do oprocentowania kredytów dla lekarzy, lekarzy stomatologów, pielę- 
gniarek, położnych oraz techników medycznych, która weszła w życie od 1 stycznia  
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2002 r.335. Ustawa miała ułatwić dostęp do kapitału dla osób pragnących uruchomić 
własne praktyki (lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne), pracownie (np. elektro-
radiolodzy) czy laboratoria analityczne (technicy analityki medycznej, technicy me-
dyczni) i oferowała dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów przezna-
czonych na adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, aparatury lub sprzętu medycz-
nego i środków transportu służących prowadzeniu indywidualnej praktyki.  

10 grudnia 2002 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego umowę w sprawie realizacji dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy, 
lekarzy stomatologów, pielęgniarek, położnych oraz umorzeń tych kredytów. Dopłaty 
pochodzące ze środków budżetu państwa miały być stosowane do oprocentowania 
kredytów udzielanych przez BGK, a także przez inne banki (które podpiszą z BGK 
umowy). Kredyt przeznaczony mógł być na adaptację pomieszczeń, zakup wyposaże-
nia, aparatury lub sprzętu medycznego oraz środków transportu służących prowadze-
niu: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej, indywidualnej praktyki pielęgniarek, indywidualnej specjalistycznej praktyki 
pielęgniarek, indywidualnej praktyki położnych, indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki położnych, grupowej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki pielęgniarek, grupo-
wej praktyki położnych oraz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

O kredyt mogła ubiegać się osoba, która w dniu zawierania umowy kredytu nie na-
była uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz nie korzystała z uprawnień rento-
wych. Warunkami dodatkowymi było: rozwiązanie z taką osobą umowy o pracę 
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, z przyczyn dotyczących pracodawcy, po 
dniu 1 stycznia 2000 r. oraz podjęcie przez tę osobę działalności w zakresie indywidu-
alnej lub grupowej praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Istniała również możliwość 
uzyskania kredytu przez osobę, która w chwili podpisywania umowy była jeszcze pra-
cownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, ale złożyła pisemne oświadcze-
nie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia działalności na swój rachu-
nek w ciągu 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Kwota kredytu z dopłatami nie 
mogła przekroczyć 70 000 zł – dla lekarza, lekarza stomatologa, oraz 40 000 zł – dla 
pielęgniarki i położnej, a udział własny kredytobiorcy stanowić miał nie mniej niż 10% 
wartości kredytu. Kredyt miał być udzielany na okres do 5 lat, a odsetki wynosiły 0,5 
stopy redyskonta weksli NBP. Rodzaj zabezpieczenia zależał od przedmiotu kredyto-
wania oraz kwoty kredytu. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem było przewłasz-
czenie aparatury medycznej lub sprzętu medycznego, zastaw rejestrowy na środku 
transportu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco wraz 
z deklaracją wekslową lub inne zabezpieczenia. 

Istniała możliwość umorzenia 20% udzielonego kredytu po terminowej spłacie 80% 
kwoty kredytu wykorzystanego zgodnie z przeznaczeniem. Umorzenie mogło być 
dokonane, gdy spełniony był jeden z warunków:  

− kredytobiorca prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską przez okres nie krótszy niż 3 lata, zatrudniał 
co najmniej jednego pracownika w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

                                                        
335 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, 

lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredy-
tów (Dz.U. 2001, nr 128, poz. 1406). 
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− kredytobiorca prowadzący indywidualną praktykę pielęgniarek, indywidualną 
praktykę położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, indy-
widualną specjalistyczną praktykę położnych przez okres nie krótszy niż 3 lata, 
zatrudniał pracownika, którego czas pracy w przeliczeniu na pełny wymiar cza-
su pracy stanowił równoważnik 0,5, 

− kredytobiorca prowadzący grupową praktykę lekarską, pielęgniarek lub położ-
nych, bądź prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przez okres nie 
krótszy niż 3 lata, zatrudniał pracowników, których łączny czas pracy w przeli-
czeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowił równoważnik 1,5, 

− kredytobiorca rozpoczął działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców 
nieprzekraczającej 10 tysięcy.  

Konstrukcja kredytu (orientacja na osoby inicjujące działalność gospodarczą w zakre-
sie świadczenia usług zdrowotnych i zachęty finansowe dla tych, którzy zatrudniać będą 
pracowników, konkurencyjna cena kredytu) w pełni kwalifikuje go do kategorii progra-
mów nakierowanych na promocję przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia.  

Niestety, ten pozytywny charakter programu był zderzany z niekorzystnymi roz-
wiązaniami w dziedzinie podatków. Wprowadzone nowelą z lipca 2002 r. zmiany 
w ustawie336, które ograniczały krąg podmiotów uprawnionych do uzyskiwania tych 
kredytów (wyłączono z niej grupę techników medycznych, techników elektroradiologii 
prowadzących pracownie rtg, techników analityki medycznej prowadzących laborato-
ria analityczne, techników dentystycznych z pracowni protetycznych oraz techników 
fizykoterapii), można uznać za niekorzystne dla rozwoju przedsiębiorczości w sektorze 
ochrony zdrowia. Te rozwiązania ustawy zostały zaskarżone przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność” do Trybunału Konstytucyjnego. Związek zarzucał nowym przepi-
som naruszenie praw nabytych i zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego 
przez nie prawa [j.k., 2005].  

Fundusze przedakcesyjne 

Po wstąpieniu Polski do UE pojawiło się duże zainteresowanie przedsiębiorców 
uzyskaniem pomocy w finansowaniu inwestycji w ramach funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. Jednakże po 1 maja 2004 r. istniały jeszcze możliwości korzystania 
z funduszy przedakcesyjnych. Ponieważ Polska nie zdołała w całości rozdysponować 
przed wejściem do Unii Europejskiej środków z funduszu PHARE, dlatego 30 kwietnia 
2004 r. część tego funduszu (PHARE 2002) uruchomiono i trwały przygotowania do 
określenia terminów i zasad ubiegania się o wsparcie w ramach funduszu PHARE 
2003. W ramach programu PHARE 2002 dostępny był m.in. Fundusz Dotacji Inwesty-
cyjnych (FDI) przewidujący wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
inwestycji rzeczowych. Przyjmując, że gabinety medyczne działające w formie niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej i posiadające wpis do rejestru wojewody były 
uznawane za małe przedsiębiorstwa, można traktować FDI jako rozwiązanie sprzyjają-
ce inicjowaniu działalności przedsiębiorczej w systemie ochrony zdrowia. Dostępne 
były dwie wersje Funduszu Dotacji Inwestycyjnych – krajowa i regionalna. Krajowy 
                                                        

336 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udziela-
nych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o uma-
rzaniu tych kredytów (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1209). 
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fundusz przeznaczony był dla wszystkich województw, z regionalnego skorzystać 
mogli przedsiębiorcy z 13 województw [Skręt, 2004].  

W funduszu krajowym finansowaniu mogły podlegać zakupy wyposażenia, apara-
tów oraz sprzętu medycznego, zawartego w grupie 8, podgrupie 0 oraz rodzaju 2 Kla-
syfikacji Środków Trwałych (samodzielna aparatura (aparaty), sprzęt i inne wyposaże-
nie techniczne użytkowane w placówkach i jednostkach służby i ochrony zdrowia oraz 
służby weterynaryjnej – zaliczana do środków trwałych). Oznaczało to, iż można się 
było ubiegać o dotację na każdą aparaturę lub sprzęt wykorzystywany przez gabinety 
medyczne. Ponadto możliwe było uzyskanie dofinansowania do zakupu innego rodzaju 
wyposażenia gabinetu, pod warunkiem że było ono ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 oraz 
rodzajach 800, 801, 802, 803 Klasyfikacji Środków Trwałych. Poza tym przewidziano 
możliwość zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wszystkie do-
konywane zakupy musiały dotyczyć nowego sprzętu i urządzeń, a kwota zamówienia 
od jednego dostawcy w ramach jednego rodzaju KŚT nie mogła być wyższa niż 30 000 
euro [Skręt, 2004].  

Wysokość dotacji zależała od lokalizacji inwestycji i została określona procentowo 
w stosunku do sumy kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków, które uprawniają do 
objęcia wsparciem. Oprócz samej wartości zakupu do kosztów tych zaliczano również 
transport oraz instalację maszyn i urządzeń. Wysokość wsparcia uzależniona była od 
warunków i potencjału regionu, gdzie realizowana była inwestycja. Dla projektów 
realizowanych w powiecie miasta Warszawy i Poznania można było uzyskać wsparcie 
do 30%, w przypadku zaś inwestycji w powiatach miast: Wrocławia, Krakowa, Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu, wysokość wsparcia rosła do 40%. Dla projektów realizowanych 
na pozostałym obszarze Polski istniała możliwość otrzymania zwrotu połowy ponie-
sionych kosztów. Kwota wnioskowanej dotacji nie mogła być jednak niższa niż 2000 
euro ani wyższa niż 100 000 euro.  

Poza Krajowym Funduszem Dotacji Inwestycyjnych dla większości województw 
dostępny był również Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – PHARE 2002 Spójność Spo-
łeczna i Gospodarcza (tzw. Regionalny FDI). Z tego funduszu wyłączone zostały trzy 
województwa: mazowieckie, śląskie oraz wielkopolskie. Małe i średnie przedsiębior-
stwa z pozostałych województw mogły ubiegać się o dotację na inwestycje w wysoko-
ści 50%, chyba że inwestycja była realizowana na terenie jednego z następujących 
powiatów miejskich: Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot – wtedy maksymalnie 
można było otrzymać zwrot 40% kosztów kwalifikowanych.  

Trochę inaczej określono natomiast zakres inwestycji. Oprócz najważniejszego dla 
branży medycznej rodzaju 802 można było dofinansować zakup środków z grup 3, 4, 
5, 6 oraz rodzajów 801 i 808 Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku firm spoza 
sektora transportowego, czyli wszystkich gabinetów medycznych, istniała możliwość 
uzyskania dotacji na zakup środków transportu wymienionych w rodzaju 743 (samo-
chody specjalne, np. samochody sanitarne, karetki) oraz podgrupie 76 (pozostały tabor 
bezszynowy). W przeciwieństwie do Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych nie 
uwzględniono natomiast rodzaju 800 oraz 803. Podobnie jak w Krajowym Funduszu 
Dotacji Inwestycyjnych współfinansowany mógł być zakup tylko i wyłącznie nowych 
maszyn i urządzeń, a wartość zamówienia od jednego dostawcy nie mogła przekroczyć 
30 000 euro. Wnioskowana wartość dotacji nie mogła być niższa niż 2000 euro ani 
przekroczyć 50 000 euro.  
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Fundusze strukturalne 

Członkostwo Polski w UE stworzyło możliwość korzystania z funduszy struktural-
nych, m.in. dotacji na inwestycje, zakup sprzętu (w tym również medycznego), szkole-
nia, doradztwo i tworzenie nowych miejsc pracy. O dotacje ubiegać się mogli właściciele 
prywatnych gabinetów, o ile funkcjonowały one na zasadach małych przedsiębiorstw. 
Oznacza to, że gabinety, które miały wpis tylko w rejestrze praktyk lekarskich właściwej 
Izby Lekarskiej, nie były traktowane jako małe przedsiębiorstwa i tym samym traciły 
prawo do ubiegania się o dotacje (por. p. 5.6). Prawo do dotacji przysługiwało tym prak-
tykom, które funkcjonowały na zasadach nzoz i posiadały wpis do działalności gospo-
darczej w urzędzie miasta. Lekarze stawali się potencjalnymi projektodawcami i mogli 
ubiegać się o refundację z unijnych środków poniesionych kosztów związanych z rozwo-
jem, rozbudową, budową nowych placówek i ich wyposażaniem, w tym również 
w sprzęt medyczny. Dodatkowe środki mogli pozyskiwać również na tworzenie nowych 
miejsc pracy, szkolenie personelu czy usługi doradcze [Musialik, 2004]. 

Wszystkie jednak projekty (wnioski) zgłaszane do funduszy strukturalnych musiały 
wynikać z zapisów programów operacyjnych. W nich trzeba było doszukać się szczegó-
łowych informacji: kto może być wnioskującym, na jaką pomoc i w jakiej wysokości 
może liczyć oraz które działania i inwestycje kwalifikują się do refundacji. Zatem należa-
ło zapoznać się z Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw oraz częścią Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego poświęconą mikroprzedsiębiorstwom. W tym zakresie przedsiębiorcy działający 
w sektorze ochrony zdrowia mogli korzystać z infrastruktury tworzonej z myślą o pomo-
cy przedsiębiorcom w zdobywaniu niezbędnych informacji i doradztwie.  

Pieniądze mogły być przyznane na pomysły, które spełniały oczekiwania komisji 
oceniającej, czyli zgodne z priorytetami i założeniami programu. Sposób, w jaki przed-
stawiany był wpływ oraz powiązanie zakupu nowego sprzętu medycznego z rozwojem 
społeczno-gospodarczym regionu, w dużym stopniu decydował o sukcesie. W opisie 
tym konieczne było zawarcie nie tylko bezpośrednich korzyści, jakie nowa inwestycja 
miała przynieść placówce, ale również jak wpłynie ona w dalszej konsekwencji na 
poprawę usług, a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności, 
a w szerszym wymiarze także do spójności społeczno-gospodarczej regionu.  

Nie wszystkie koszty, jakie były ponoszone podczas realizowanych inwestycji, pod-
legały zwrotowi. W ramach inwestycji kosztem kwalifikującym się do zwrotu były 
nawet wydatki związane z bezpośrednią budową oraz przebudową obiektu. Uwzględ-
niane były zarówno inwestycje w środki trwałe, jak i w wartości niematerialne i praw-
ne polegające na uzyskaniu patentu, licencji lub z zakresu organizacji i zarządzania. 
Nieodłącznym warunkiem otrzymania pieniędzy było tworzenie nowych miejsc pracy 
lub przynajmniej utrzymanie tych dotychczasowych [Musialik, 2004].  

Fundusze venture capital 

Wśród źródeł finansowania przedsiębiorczych przedsięwzięć w ochronie zdrowia 
można wymienić również fundusze venture capital337 oraz private equity338. Wydany 
                                                        

337 Venture capital rozumiany jest jako inwestycja na inicjowanie działalności (start-up) lub finansowa-
nie działalności podmiotu gospodarczego na bardzo wczesnych etapach jego powstawania i rozwoju. 

338 Private equity jest tu rozumiany jako inwestycja w firmy już na rynku działające. 
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po raz pierwszy w Polsce (w roku 2002) informator o instytucjach oferujących kapitał 
udziałowy [Tarnowicz, Rot, 2002], często określany mianem kapitału ryzyka i wyko-
rzystujący bazę danych oraz ekspertyzy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
zawierał cztery fundusze deklarujące inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną 
zdrowia (tab. 7.20). Pod koniec 2005 r. na internetowych stronach z listami funduszy 
venture capital można było znaleźć już tylko trzy takie fundusze (tab. 7.21).  

Tab.7.20. Fundusze venture capital deklarujące zainteresowanie inwestycjami w ochronie zdrowia 
w 2001 r.*  

Nazwa funduszu Rodzaj przedsięwzięć  Preferowana wielkość pojedyn-
czej inwestycji  

bmp Polska Sp. z o.o. start-up, udział w prywatyzacji, 
międzynarodowe joint ventures, 
inwestycja w spółkę przed jej wej-
ściem na giełdę 

0,25–5 mln $ 

JUPITER NFI SA 
 

start-up, prywatne, prywatyzowane, 
w fazie wzrostu wymagające restruk-
turyzacji, inwestycja w spółkę przed 
jej wejściem na giełdę 

20–80 mln zł 

Polish Enterprise Fund,  
Polish Enterprise Fund IV 

start-up, prywatne, prywatyzowane, 
w fazie wzrostu wymagające restruk-
turyzacji, inwestycja w spółkę przed 
jej wejściem na giełdę 

12–100 mln zł 

Górnośląski Fundusz Restrukturyza-
cyjny SA 

start-up, prywatne, prywatyzowane 1–4 mln zł 

* Uwzględnione zostały tylko te fundusze, które w punkcie: Sektory preferowane umieściły medycyna bądź usługi 
medyczne. 

Tab. 7.21. Fundusze venture capital deklarujące zainteresowanie inwestycjami w ochronie zdrowia 
w 2005 r.* 

Nazwa funduszu Rodzaj przedsięwzięć Wielkość pojedynczej inwestycji 
Dresdner Kleinwort Capital  kapitał rozwojowy, MBO/MBI, 

wykupy, prywatyzacje i (wyjątkowo) 
restrukturyzacje 

3–25 mln $ 

Enterprise Investors  wczesne etapy, ekspansja i rozwój, 
restrukturyzacja, wykup menedżerski 
(buyout / buy-in) 

3–30 mln $  

Górnośląski Fundusz Restrukturyza-
cyjny SA 

wczesne etapy, ekspansja i rozwój, 
finansowanie pomostowe, wykup 
menedżerski 

0,5–5 mln zł  

* Wynik poszukiwania w wyszukiwarce portalu Bankier.pl pod hasłem: ochrona zdrowia. Ujęte w tab. 7.21 fun-
dusze klasyfikowały preferowane przez siebie branże jako: usługi medyczne, opieka zdrowotna, ochrona zdrowia; 
pozyskano 24 marca 2006 r. z: http://www.bankier.pl/firma/vc/narzedzia/znajdz/index.html#wyniki 

 
Dostępna w Internecie pod koniec roku 2005 lista funduszy private equity zawierała 

czternaście pozycji (tab. 7.22). 
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Tab. 7.22. Fundusze private equity, które deklarowały* zainteresowanie inwestycjami w ochronie 
zdrowia w 2005 r. 

Nazwa funduszu  Deklarowana wielkość inwestycji 
AIB WBK Fund Management 5–41,6 mln zł 
Apax Partners 20,8 mln–1,8 mld zł 
ARGUS Capital International Limited 16–80 mln zł 
Ballinger Capital od 20 mln zł 
Baring Corilius Private Equity (Poland) 29,1–62,4 mln zł 
CARESBAC-Polska 150 tys.–1,9 mln zł 
DBG Eastern Europe (Polska) 12,5–49,9 mln zł 
Enterprise Investors 12,5–187,2 mln zł 
GFR Capital Sp. z o.o. 500 tys.–5 mln zł 
HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 1–4 mln zł 
Mezzanine Management (Poland) Sp. z o.o. 20,8–145,6 mln zł 
Regionalne Fundusze Inwestycji 150 tys.–2,1 mln zł 
Renaissance Partners 1,6–7 mln zł 
Riverside Europe Partners 9,6–64,2 mln zł 

* W tabeli 7.22 uwzględniono tylko te fundusze, przy których w polu: Preferowane branże znajdował się termin: 
ochrona zdrowia; informacja zamieszczona na stronach internetowych: Fundusze Private Equity w Polsce; pozy-
skano 23 marca 2006 r. z: http://www.aii.pl/article.php?id=5623

 
Jednym z najbardziej aktywnych funduszy jest fundusz Enterprise Investors (EI). 

W portfelu inwestycyjnym EI znajdują się dwie ważne na rynku ochrony zdrowia 
spółki: „Magellan” Sp. z o.o., Łódź oraz Medycyna Rodzinna S.A., Warszawa. „Ma-
gellan” jest firmą finansową wyspecjalizowaną w obsłudze sektora medycznego 
(w tym głównie w handlu wierzytelnościami spzoz), w której EI ma mieć 60% udziałów. 
Medycyna Rodzinna jest spółką prowadzącą prywatne poradnie medyczne w Polsce, a EI 
posiada w niej 90% udziałów. Poradnie Medycyny Rodzinnej świadczą usługi opłacane 
przez publiczny system opieki zdrowotnej (kontrakty z NFZ), samych pacjentów,  
a w przyszłości również przez dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne. 

Oferty firm leasingowych 

Leasing traktowany jest jako mechanizm ułatwiający pokonanie bariery dostępu do 
kapitału i jako taki pełni ważną rolę również w sektorze ochrony zdrowia. Firmy le-
asingowe oferują szeroki zakres sprzętu dla klientów z tego sektora. Trudno byłoby 
wskazać na jakiś środek trwały, rodzaj sprzętu czy urządzenie medyczne, które nie 
znalazłyby się w ofercie firm leasingowych. Nawet jednak w przypadku wystąpienia 
jakiegoś braku może on (przy wykorzystaniu leasingu zwrotnego) zostać szybko uzu-
pełniony. Co więcej, sektor ten i aktorzy w nim działający: lekarze, aptekarze, technicy 
dentystyczni oraz wszystkie osoby prawne działające na tym rynku, są traktowani pre-
ferencyjnie przez firmy leasingowe. Przejawia się to w stosowaniu do tej kategorii 
klientów tzw. procedur uproszczonych. Firmy leasingowe, opierając się na pozytyw-
nych doświadczeniach z tymi klientami i tym sektorem (relatywnie rzadkie były przy-
padki niesolidności indywidualnych praktyk bądź niepublicznych zoz w regulowaniu 
rat i opłat leasingowych), proponują minimalną liczbę dokumentów koniecznych do 
podpisania umowy. Nie żądają, jak banki, np.: zaświadczeń z urzędu skarbowego 

 

http://www.aii.pl/article.php?id=5623
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o braku zaległości podatkowych oraz wobec ZUS, potwierdzonych przez urząd skar-
bowy dokumentów finansowych firmy (PIT, CIT), opinii banku prowadzącego rachu-
nek firmy czy dodatkowych form zabezpieczenia kredytu [Seweryn, Kautsch, 2003]. 

7.5.2. Formy opodatkowania  

Przyjęta 27 lipca 2002 r. nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne339 wprowadziła od  
1 stycznia 2003 r. zmiany w wyborze form opodatkowania. Były one dla części przed-
siębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia niekorzystne. Zgodnie z tymi 
zmianami lekarze stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, położne, pielę-
gniarki (klasyfikowani jako przedstawiciele wolnych zawodów) jeżeli chcieli rozliczać 
się w formie ryczałtu lub karty podatkowej, musieli spełnić dodatkowe warunki. Otóż 
musieli wykonywać usługi indywidualnie, przy zatrudnianiu jednej pomocy fachowej 
lub przyuczonej, oraz wykonywać usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Tak 
więc podatnicy prowadzący – w formie spółki cywilnej – działalność gospodarczą 
w zakresie usług zdrowotnych nie mogli już być opodatkowani w formie karty podat-
kowej. Także wykonywanie usług medycznych na zlecenie firm pozbawiało lekarza 
prawa do skorzystania z ryczałtu czy karty podatkowej.  

Przypadek pracowników służby zdrowia i korzystania z ryczałtu czy karty podat-
kowej można pomieścić w nieco szerszym nurcie ewolucji stosowania i wykorzysty-
wania uproszczonych form opodatkowania. Analiza tych form w okresie 2000–2004 
pokazuje, że zmniejszała się systematycznie liczba przedsiębiorców korzystających 
z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej (odpowiednio  
z poziomu: 732,7 tys. w roku 2000 do 576,1 tys. na koniec 2004 oraz z 219,1 do 155 
tys.) [Leśniak, 2006]. Było to spowodowane zarówno barierą limitów obrotów, które 
łatwo było przekroczyć w ciągu roku, ograniczeniem dostępności pożyczek i kredytów 
bankowych dla tych przedsiębiorców, którzy korzystali z ryczałtu340, niemożnością 
wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz stale zmniejszającym się zakresem rzeczo-
wym i podmiotowym ryczałtu. Ograniczono również dostęp do karty podatkowej. 
W tym przypadku chodziło o zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do jej stoso-
wania (do określonych grup zawodowych) oraz wprowadzenie kryterium liczby za-
trudnionych w firmie, która zezwala na wykorzystanie karty podatkowej. Karta podat-
kowa stawała się coraz mniej atrakcyjna również ze względu na wysokość stawek 
(uznanych za zbyt wysokie).  

Można więc konkludować, że resort finansów nie zrobił w latach 2000–2004 nic, 
aby podatnicy chętniej posługiwali się ryczałtem i kartą, jako że stawki ryczałtu od 
kilku lat utrzymywane były na niezmienionym poziomie i dla wielu podatników taka 
forma rozliczeń przestała być opłacalną. Co więcej, Ministerstwo Finansów zamiast 
zachęcać przedsiębiorców do uproszczonych rozliczeń, raczej ich do tego zniechęcało 

                                                        
339 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1183).
340 Warunkiem uzyskania kredytu jest konieczność wykazania osiąganych dochodów, co nie jest proste 

w przypadku korzystania z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. 
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m.in. niejednoznacznymi wyjaśnieniami, kiedy można płacić podatek na prostszych 
zasadach i z jakich ulg można korzystać [Blajer, 2006]. 

Zatem wymienieni w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne podatnicy nie mogli podpisywać umów np. ze spółkami cywilnymi, co 
było dużym zawężeniem możliwości wyboru, biorąc pod uwagę popularność tej formy 
organizacyjno-prawnej w prywatnym sektorze ochrony zdrowia. Jak spekulowano, 
przyczyną sprawczą nowelizacji mógł być proceder polegający na tym, że np. lekarze 
rodzinni chętnie podpisywali umowy cywilnoprawne z pielęgniarkami pracującymi na 
rzecz podopiecznych. Lekarze ci uwalniali się od uciążliwych kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy, przestrzegania zasad bhp, prowadzenia biurokracji związanej ze sferą 
socjalną, rejestrowaniem urlopów itp. [Wasilewski, 2003]. Pielęgniarki zyskiwały zaś 
większy margines swobody w organizowaniu swojego czasu pracy i samej pracy. Reje-
strując własną działalność gospodarczą, podnosiły prestiż swego zawodu, mogły być 
partnerem współpracującym z lekarzami. Rozliczane były za wykonane zadania, a nie 
za czas pracy. Nowe warunki pracy owocowały zwiększeniem o około 300 zł ich mie-
sięcznych dochodów [Wasilewski, 2003].  

Ponieważ proces odchodzenia od umów cywilnych na rzecz powrotu do umów 
o pracę był wówczas postrzegany jako raczej niemożliwy (jak to pokazał rok 2005, 
założenie takie mogło być błędne, por. p. 7.5.3), pielęgniarki musiały zatem przecho-
dzić na rozliczanie dochodów w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Forma ta 
jest bardziej skomplikowana, zatem wymagała albo pozyskania odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności przez same pielęgniarki (prowadzenie księgowości samodzielnie), albo 
zmuszała do zlecania takich usług na zewnątrz. W obu przypadkach pojawiał się do-
datkowy koszt.  

Wskazane powyżej rozwiązania dają podstawę do twierdzenia, że system podatko-
wy nie tworzył sprzyjających warunków służących rozwojowi postaw przedsiębior-
czych. Obok tego odnotować było można inne niesprzyjające przedsiębiorcom regula-
cje. Związane były one ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz wprowadzeniem 
pewnych ograniczeń dla przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia. 

Składki na ubezpieczenie społeczne  

W okresie 2000–2004 notowano (choć w różnym natężeniu i w różnych formach) 
wzrost obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Wykonujący pozarolniczą dzia-
łalność, m.in. właściciele jednoosobowych firm, twórcy i artyści, przedstawiciele wol-
nych zawodów (w tym lekarze, pielęgniarki i położne prowadzący swoje praktyki), 
wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnicy spółki jawnej i komandytowej, 
płacili coraz wyższą składkę zdrowotną. Od 1 kwietnia 2003 r. przedsiębiorcy płacili 
wyższe składki zdrowotne, ponieważ ich minimalna podstawa została określona na 
75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami 
z zysku, podczas gdy do tej zmiany podstawa ta wynosiła 60%. Od 1 października 
2004 r. osoby, które miały kilka firm, płaciły więcej, gdyż musiały odprowadzać 
składki od każdej z firm (zatem np. wspólnik trzech spółek cywilnych musiał odpro-
wadzać trzy składki zdrowotne, a wcześniej płacił jedną). Dotyczyło to w bardzo du-
żym zakresie lekarzy, którzy jednocześnie prowadzili grupową praktykę zawodową 
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w ramach spółki oraz indywidualnie małe gabinety lekarskie. Zatem w takich przypad-
kach lekarze byli obciążeni podwójną składką zdrowotną (wcześniej była to pojedyn-
cza składka).  

Ponadto przepisy stanowiły, że składka zdrowotna dla prowadzącego pozarolniczą 
działalność jest miesięczna i niepodzielna. Oznaczało to, że nawet jeśli ktoś zainicjo-
wał działalność np. 25 marca, i tak musiał zapłacić składkę zdrowotną za cały miesiąc. 
Co więcej, musiał to zrobić także wtedy, gdy przez cały miesiąc lub przez jego część 
pobierał zasiłek chorobowy. Można zatem utrzymywać, że przedsiębiorca na zwolnie-
niu lekarskim (czyli również lekarz prowadzący swoją praktykę i korzystający ze 
zwolnienia) finansował składkę zdrowotną w znacznym zakresie z własnej kieszeni.  

Zwiększeniu obciążeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego towarzyszyło obniżenie 
wysokości zasiłków chorobowych. Od 8 lutego 2005 r. osoby prowadzące pozarolniczą 
działalność, opłacające składki ZUS od minimalnej podstawy, dostawały niższe zasiłki 
chorobowe. Do czasu tej zmiany przy obliczaniu zasiłków chorobowych sumowało się 
minimalne podstawy wymiaru składek chorobowych za 12 minionych miesięcy (obni-
żone o 18,71%) i dzieliło przez 12. Jeśli wynik okazywał się niższy od minimalnej 
podstawy wymiaru tych składek obowiązującej w miesiącu, w którym przedsiębiorca 
poszedł na zwolnienie lekarskie, za podstawę wymiaru zasiłku przyjmowano właśnie tę 
minimalną podstawę. Po 8 lutego 2005 r. zasiłki chorobowe obliczało się tylko według 
średnich przychodów za 12 poprzednich miesięcy [Majewska, 2005]. 

Obok przykładów obrazujących wzrost obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych 
można wskazać na działania demotywujące do podejmowania działalności gospodar-
czej właśnie w sektorze ochrony zdrowia. Przykładem może tu być nowelizacja zapi-
sów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z lipca 2005 r.341 Wprowadzone do 
ustawy zmiany dawały osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą możliwość 
obniżenia wysokości składki na ubezpieczenie społeczne nawet o 70%. Nowy art. 18a 
tej ustawy stanowił, że osoba, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych  
(5 lat) nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej, mogła rozpocząć taką 
działalność i przez dwa lata płacić składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nali-
czoną od kwoty stanowiącej nawet 30% minimalnego wynagrodzenia. Okazało się 
jednak, że osoby podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów 
(w tym lekarze i pielęgniarki) nie mają prawa do takich ulg [Pastwa, 2005]. Przedsię-
biorcy prowadzący swoją działalność w sektorze ochrony zdrowia narażeni byli rów-
nież na niedogodności, jakie były udziałem przedsiębiorców działających w innych 
sektorach. Przykładem może tu być niemożność zawieszenia działalności gospodarczej 
(i konsekwentnie nieodprowadzania w tym czasie składek na ZUS)342.  
                                                        

341 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2005, nr 150, poz. 1248). 

342 Lekarka prowadząca od dziesięciu lat praktykę stomatologiczną skonstatowała z głęboką frustracją 
(na wiosnę 2006 r.), że nie może po urlopie macierzyńskim pozostać jakiś czas z dzieckiem w domu, po-
nieważ nie przysługuje jej z racji prowadzonej działalności urlop wychowawczy oraz nie może zawiesić 
działalności. Według słów lekarki: „(…) ZUS dopuszcza tzw. wyrejestrowanie ze składek, po czym przysy-
ła po paru miesiącach zawiadomienia o konieczności ich wstecznego uregulowania wraz z karnymi odset-
kami, bo działalności nie można zawiesić! Nie dość więc, że w trosce o dziecko chcę dobrowolnie narazić 
się na utratę ciągłości ubezpieczenia, to jeszcze nie mogę tego zrobić! Do tego, otrzymując «jałmużnę» z 
ZUS-u, muszę sama opłacać ubezpieczenie zdrowotne, ok. 200 zł. Takie są przepisy” [Kożuch- 
-Sobota, 2006]. W powyższym przykładzie oprócz ustawowych dysfunkcji (niemożność zawieszenia dzia-
łalności) zwraca uwagę niski poziom wiedzy pani stomatolog o swoim statusie jako przedsiębiorcy.  
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W oparciu o przedstawiane powyżej rozwiązania można dowodzić, że ustawodawca 
nie tylko nie tworzył regulacji sprzyjających inicjowaniu działalności w sektorze 
ochrony zdrowia, ale że istniały przejawy nierównego traktowaniu różnych kategorii 
przedsiębiorców i mieliśmy do czynienia z wprowadzaniem antybodźców dla grupy 
lekarzy i pielęgniarek, która chciała prowadzić swoje własne przedsiębiorstwa.  

7.5.3. Ograniczenia dla prywatnych świadczeniodawców 

Analiza niektórych inicjatyw ustawodawczych może prowadzić do wniosku, że sektor 
prywatny i działalność przedsiębiorcza w sektorze ochrony zdrowia nie były zawsze 
pozytywnie postrzegane przez ustawodawcę. Przykładem służyć tu mogą historie nowe-
lizacji dwóch ustaw, z których pierwsza nie została przyjęta, a druga została przyjęta 
i tworzy istotną barierę dla działalności przedsiębiorczej pielęgniarek i położnych. 

W dniu 14 maja 2004 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, która przewidywała ograniczenia dla prywatnych zakładów opieki działa-
jących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. W swojej najbar-
dziej radykalnej wersji projekt ustawy zakładał wykluczenie istnienia na terenie samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prywatnych zakładów opieki ani 
nie dopuszczał możliwości pracy lekarzy, stomatologów, pielęgniarek prowadzących 
prywatną praktykę. Sejm przyjął jednak poprawkę senatu, zakładającą, że działalność 
taką mogą prowadzić stomatolodzy i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski 6 czerwca 2004 r. skierował ustawę do Trybunału Kon-
stytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją i ustawą o zakładach 
opieki zdrowotnej, gdyż stanowiła ona naruszenie konstytucyjnej zasady równości. 
Chociaż ustawa została odrzucona, to fakt przeprowadzenia w sejmie i senacie takiej 
poprawki do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej może być interpretowany w kate-
goriach niechęci ustawodawcy do poszerzania zakresu sektora prywatnego w ochronie 
zdrowia. To z kolei podważało wiarę w czytelnie systemowo zdefiniowaną koegzy-
stencję sektora publicznego i prywatnego w tym sektorze. W niektórych bowiem szpi-
talach publicznych funkcjonowały prywatne stacje dializ (np. szpital w Lubartowie, 
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie) i prowadzone były rozmowy na temat przej-
mowania przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej innych usług (z zakresu chi-
rurgii i ortopedii). Nowelizacja ustawy w proponowanym kształcie oznaczałaby ko-
nieczność przekreślenia wszystkich tego rodzaju relacji i planów [Praktyka prywatna 
na terenie publicznego zoz, 2004].  

Równie bulwersująca była sprawa uniemożliwienia pielęgniarkom i położnym pra-
cy w zakładach opieki zdrowotnej na umowach cywilnoprawnych wprowadzona usta-
wą z 29 lipca 2005 r.343, przyjętą pod wyraźną presją ze strony związku zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Kuriozalne było uzasadnienie dla tej inicjatywy przedstawio-
ne przez związek zawodowy. Oto bowiem związek zawodowy pielęgniarek i położ-
nych (zatrudnionych na umowach o pracę) występuje w obronie interesów niezależ-
nych podmiotów gospodarczych, czyli pielęgniarek pracujących w oparciu o umowę 

                                                        
343 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2005, nr 175, poz. 1461). 
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cywilnoprawną, które – w opinii związku zawodowego – zmuszane były do pracy 
ponad siły (sic!).  

Szacowano, że w roku 2005 na umowach cywilnoprawnych pracowało około 20 
tys. pielęgniarek i położnych [kos, 2005], a nowe zapisy ustawy zmuszały pielęgniarki 
pracujące na własny rachunek do rezygnacji z prowadzenia swoich praktyk i zatrud-
niania się z powrotem w oparciu o umowę o pracę. Do protestu przeciwko nowelizacji 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej włączyły się nie tylko pielęgniarki pracują-
ce w oparciu o umowę cywilnoprawną, ale również kierownicy zakładów, dla których 
konieczność przejęcia z powrotem pielęgniarek na etaty stanowiłoby poważne wyzwa-
nie finansowe.  

Nowe zapisy ustawy zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich, kierując 
sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i wskazując, że zakaz wykonywania indywidu-
alnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki oraz grupowej praktyki pielę-
gniarek rozszerzono na wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, nie tylko publiczne, ale 
również niepubliczne. Według RPO, wejście w życie powyższego zakazu mogło skut-
kować nie tylko dezorganizacją pracy wielu zakładów opieki zdrowotnej, ale spowo-
dować konieczność wypowiedzenia zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych 
i nawiązania umów o pracę z personelem pielęgniarskim. W wielu wypadkach wpłynę-
łoby to znacząco na sytuację finansową zakładów opieki zdrowotnej, istotnie pogarsza-
jąc ją. Kwestionowany przepis naruszał także, według RPO, zasadę swobody działal-
ności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Oprócz RPO do Trybunału Konstytucyjnego występowały również inne grupy. Pod 
wnioskiem o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego podpisało się 56 se-
natorów [kos, 2005]. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z 21 grudnia 2005 
roku344 uznał, że zakaz taki ograniczałby w nieuzasadniony sposób swobodę działalno-
ści gospodarczej (naruszenie art. 22 i art. 31, ust. 1 Konstytucji RP). Ustawodawca nie 
wskazał żadnego interesu ani wartości, którymi się kierował, ograniczając prawo pie-
lęgniarek do wykonywania zawodu także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Usta-
wa naruszała też art. 2 Konstytucji, z którego wynika zasada zaufania obywatela do 
państwa i stanowionego przezeń prawa [Pilczyński, 2005]. Ostatecznie przyjęto roz-
wiązanie, według którego ust. 1 w art. 27a Ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty otrzymał brzmienie: „1. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna 
praktyka oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie może być wykonywana 
w zakładzie opieki zdrowotnej”, i ma wejść w życie od 1 stycznia 2007 r.345 Takie 
stanowisko ustawodawcy trudno uznać za racjonalne, gdyż nie rozwiązuje problemu, 
a jedynie przesuwa go w czasie (vacatio legis).  

Ograniczenia działalności prywatnych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia pły-
ną nie tylko ze zmian w regulacjach prawnych, ale również z zapisów ustaw już istnie-
jących. Tu za przykład mogą posłużyć prywatne sklepy ortopedyczne (rehabilitacyjne). 
Ograniczenia w tym przypadku płyną tak ze sfery regulacji i dotyczą obsady personal-
                                                        

344 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt K 45/05 (Dz.U. 2005, nr 
253, poz. 2131). 

345 Ustawa z  dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przekazana senatowi 19 grudnia 2005 r., druk 
sejmowy nr 61/V, za: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt K 45/05 
(Dz.U. 2005, nr 253, poz. 2131). 
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nej sklepu346, jak i ze sfery funkcjonalnej i dotyczą sposobu, w jaki dokonuje się rozli-
czeń prywatnych sklepów z NFZ347. Podobnie jak w przypadku sieci aptek, konkuren-
cja między sklepami (było ich pod koniec 2005 r. około 1000) jest bardzo duża, co 
wymuszało i wymusza postawy przedsiębiorcze (por. p. 7.6).  

Przedstawione powyżej przykłady nie są jedynymi, które mogą ilustrować rozwią-
zania hamujące rozwój sektora prywatnego w ochronie zdrowia. Można tu wskazać na 
bliski sektorowi ochrony zdrowia obszar pomocy społecznej, na którym też odnotowu-
jemy przypadki uprzywilejowania sektora publicznego wobec sektora prywatnego. 
Regulacje prawne dotyczące domów pomocy społecznej348 dopuszczają co prawda (po 
otrzymaniu zezwolenia wojewody) zakładanie domów pomocy społecznej przez osoby 
fizyczne, ale istotnie ograniczają podmiotom prywatnym dostęp do zasileń finanso-
wych ze środków publicznych. Przesądza o tym zdefiniowana w prawie procedura 
uzyskiwania dotacji przez domy pomocy społecznej prowadzone przez prywatnych 
inwestorów. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby wymagające 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Poza domami powiatowymi i gmin-
nymi dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy mogą otrzymać tylko podmioty, 
którym gmina lub powiat zleciły prowadzenie domu. O takie zlecenie mogą się jednak 
ubiegać w konkursie ofert tylko organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednost-
ki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła 
katolickiego, do innych Kościołów i związków wyznaniowych349. Domy pomocy spo-
łecznej prowadzone przez organizacje pozarządowe bez gminnego zlecenia nie otrzy-
mają dotacji. Pensjonariusze mogą być do nich kierowani tylko wtedy, gdy w innych 
nie ma wolnych miejsc. Zasady odpłatności oraz kwotę dofinansowania za pobyt okre-
śla umowa między gminą a daną organizacją pozarządową.  

Prywatne domy pomocy (prowadzone przez przedsiębiorców: osoby prawne lub fi-
zyczne) nie mogą brać udziału w konkursie na wykonywanie zadań z pomocy społecz-
nej, zatem są przez prawo wykluczane z dotacji. Mogą świadczyć usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych z dowolnie wybranymi osobami. Konsekwentnie, prywatne 
domy pomocy społecznej ponoszą pełne ryzyko prowadzenia działalności i braku za-
potrzebowania na świadczone usługi. Mogą przyjmować pensjonariuszy kierowanych 
przez gminy, ale tylko wówczas, kiedy brak jest miejsc w domu pomocy społecznej 

                                                        
346 W sklepie ortopedycznym albo właściciel, albo przynajmniej jeden pracownik musi mieć następują-

ce kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie i ukończony specjalny kurs (organizowany przez Mini-
sterstwo Zdrowia), albo tytuł magistra, technika rehabilitacji, technika fizjoterapii plus co najmniej roczną 
praktykę. 

347 Lekarz specjalista (w pewnych przypadkach również lekarz pierwszego kontaktu) wystawia wnio-
sek, np. na kołnierz ortopedyczny. Pacjent rejestruje wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ, następnie 
idzie do sklepu i wybiera odpowiedni model. Sklep, który ma umowę z NFZ, wpisuje we wniosku parame-
try i cenę, pacjent płaci 70% albo nic. Fundusz refunduje nie każdą kwotę i nie zawsze całą. Obowiązują też 
limity: inne dla tzw. dysfunkcji stałej (tu można otrzymać do 100% wartości zakupu), inne dla czasowej 
(refundacja do 70%). Limitowane są też kwoty refundacji (np. pod koniec 2005 r. na wózek inwalidzki 
maksymalna kwot refundacji wynosiła 800 zł). Sklep raz w miesiącu rozlicza się z NFZ ze sprzedanego 
w ten sposób sprzętu, a refundację otrzymuje po 14 dniach. To procedura przewidziana w prawie. Niestety, 
NFZ z powodu braku środków często rejestruje wnioski z dużym opóźnieniem, np. dwumiesięcznym, za: 
[Domagała, 2006]. 

348 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).
349 Art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).
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o zasięgu gminnym lub powiatowym350. Odbywa się to na podstawie umowy zawiera-
nej przez przedsiębiorców prowadzących domy pomocy społecznej z gminą.  

Przekazanie gminom finansowania pobytu pensjonariuszy domów opieki społecznej 
(od 1 stycznia 2004 r.) usprawniło system skierowań do domów opieki społecznej 
i skróciło kolejki oczekujących na miejsca w tych domach [Rosa, 2005]. Nadwyżka 
podaży miejsc w domach pomocy społecznej nad popytem przesądza jednak o tym, że 
w praktyce nie ma możliwości kierowania do domów pomocy działających bez zlece-
nia gminnego (zarówno prywatnych, jak i prowadzonych przez organizacje pozarzą-
dowe). Wydaje się oczywiste, że w przypadku posiadania przez gminę własnych do-
mów pomocy społecznej gmina przy wydawaniu zleceń będzie preferowała swoje 
placówki nawet w sytuacji, kiedy jakość infrastruktury i opieki w gminnych domach 
opieki (a możliwe, że również rachunek ekonomiczny) przemawiać będą za wyborem 
domów prowadzonych przez podmioty prywatne. To zaś z kolei może być wykorzy-
stane jako argument, że sektor publiczny jest przez ustawodawcę traktowany preferen-
cyjnie. 

7.6. Postawy przedsiębiorcze w sektorze ochrony zdrowia 

Na podstawie przedstawionych powyżej faktów można twierdzić, że w sferze regu-
lacji nie zostało stworzone nic ponad umożliwienie prowadzenia prywatnej działalno-
ści w systemie ochrony zdrowia. Nie wprowadzono rozwiązań, które by ułatwiały 
podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia tak w sferze jej 
organizowania, jak i finansowania (jeżeli pominąć epizod z uruchomieniem preferen-
cyjnych kredytów dla lekarzy i pielęgniarek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
jako antidotum w przypadku zwolnień przeprowadzanych w ramach restrukturyzacji 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).  

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nie prowadziła do uporządko-
wania stosunków własnościowych w sektorze ochrony zdrowia. Dokonany został co 
prawda transfer własności i jednostki samorządu terytorialnego (sejmiki wojewódzkie, 
starostwa, gminy) przejęły zakłady opieki zdrowotnej, stając się ich organami założy-
cielskimi (często w sposób nie do końca zgodny z procedurami przewidzianymi przez 
prawo) [NIK, 1999a], ale zakres kontroli właścicielskiej nie został wskutek tych decy-
zji i działań ani wzmocniony, ani poszerzony. Wprowadzenie do systemu instytucji 
płatnika i zagwarantowanie mu pozycji monopsonisty osłabiło pozycję organów zało-
życielskich zakładów ochrony zdrowia, istotnie ograniczając ich możliwości finanso-
wania samodzielnych zakładów.  

Chociaż sfera regulacji nie tworzyła sprzyjających warunków do powstawania 
i wzmacniania postaw i zachowań przedsiębiorczych w systemie ochrony zdrowia, to 
można jednak wskazać na przykłady pojawiania się takich postaw i zachowań. Co 
ważne, występowanie postaw przedsiębiorczych można było odnaleźć nie tylko wśród 
prywatnych podmiotów (świadczeniodawców i przedsiębiorstw prywatnych działają-
cych w ochronie zdrowia), ale również w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
                                                        

350 Art. 65 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593).
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zdrowotnej. Postawy przedsiębiorcze prezentowały również niektóre organy założy-
cielskie, kiedy to w sytuacji braku stosownych regulacji prawnych (jak to jest przed-
stawiane w p. 8.2.2) jednostki samorządu terytorialnego inicjowały i przeprowadzały 
procesy prywatyzacji szpitali, dokumentując tym samym swoją aktywną, przedsiębior-
czą postawę wobec problemu organizowania opieki zdrowotnej w powiatach czy wo-
jewództwach.  

Prezentację przykładów postaw i zachowań przedsiębiorczych trzeba poprzedzić 
uwagą, że motywy podejmowania działalności w formie prywatnych praktyk lekar-
skich i pielęgniarskich były nieco inne przed wdrożeniem reformy w styczniu 1999 r. 
i w trakcie jej wprowadzania. W okresie przed reformą podejmowanie decyzji o rozpo-
częciu prywatnej praktyki nosiło w większym zakresie znamiona swobody, gdyż nie 
istniały wówczas tak poważne zagrożenia dla ciągłości i trwałości funkcjonowania 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jakie pojawiły się po wdrożeniu reformy. 
Można zatem spekulować, że przed reformą decyzje o uruchomieniu własnych przed-
sięwzięć kształtowane były w większym stopniu przez identyfikowanie szans w oto-
czeniu351. Ta optyka uległa zmianie, bo w trakcie wprowadzania reformy ograniczano 
strumień zasileń finansowych zakładów, rosła konkurencja, pojawiła się groźba zwol-
nień grupowych czy wręcz eliminacji z rynku niektórych zakładów trwale deficyto-
wych. Wówczas możliwość podjęcia praktyk prywatnych mogła stanowić ucieczkę 
przed zagrożeniem utratą pracy i źródeł dochodów352. W takim przypadku to istniejące 
i antycypowane zagrożenia były ważnym motywatorem decyzji o podjęciu pracy na 
własny rachunek.  

Interesującym przykładem postaw przedsiębiorczych lekarzy była inicjatywa kilku-
set lekarzy, którzy po dniu 1 maja 2004 r. (czyli po wejściu Polski do UE) i otwarciu 
brytyjskiego rynku pracy dla Polaków jeździli na weekendowe dyżury do Wielkiej 
Brytanii. Dyżury te mogły być odbywane w trzech zasadniczych formach: dyżuru le-
karskiego przy telefonie i komputerze (lekarz po konsultacji telefonicznej z pacjentem 
kierował go bądź to do odpowiedniego specjalisty, bądź na odpowiednie badania), 
przyjmowania pacjentów w ośrodkach zdrowia czy też wizyt w domach chorych 
z wykorzystywaniem samochodu wyposażonego w lekarstwa i niezbędny sprzęt me-
dyczny [Pawlicki, 2006]. Podstawowym motywatorem były tu gaże uzyskiwane za 
takie dyżury353.  
                                                        

351 Taką szansą dla niektórych aptekarzy mogła być reprywatyzacja, czyli możliwość odzyskania aptek 
znacjonalizowanych po II wojnie światowej. 

352 Notowano niekiedy przypadki wywierania bezpardonowego nacisku na pielęgniarki i położne, by 
przechodziły na samozatrudnienie. Oto fragment wypowiedzi pielęgniarki prowadzącej własną praktykę 
z koszalińskiego oddziału terenowego Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, która tak relacjo-
nowała sposób przechodzenia na własną działalność gospodarczą: „(...) W większości przypadków doko-
nywano ich [tj. procesów prywatyzacji – przyp. J.K.] w sposób brutalny, bez jakichkolwiek sentymentów 
czy skrupułów. Po prostu – kazano nam się zwolnić z pracy i rozpocząć indywidualną praktykę na podsta-
wie umowy kontraktowej, której autorem od początku do końca był nasz wcześniejszy pracodawca. Nie 
miałyśmy w tej sprawie nic do powiedzenia, nikt nas nie pytał: czy tego chcemy, czy wiemy, o co w tym 
wszystkim chodzi, czy jesteśmy przygotowane na taką zmianę, czy wiemy, jakie mogą być nasze zyski, 
a co stracimy. (...) Nasza «samodzielność» zaczynała się od podpisania «w ciemno» umowy, bez możliwo-
ści stawiania jakichkolwiek warunków czy ich negocjowania z naszej strony”, za: [Zagowałko, 2003, s. 22].  

353 Około 2,5 tys. GBP za pracę w dwa dni weekendu lub według stawki godzinowej od 66 do 88 GBP 
za godzinę dyżuru/pracy. Sumy te w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem lekarzy uzyskiwanym 
w tym czasie w Polsce (od 1,5 do 3 tys. zł, gdy wliczyć dyżury w szpitalu) stanowiły bardzo atrakcyjną 
finansowo opcję.  
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Ponieważ postawy przedsiębiorcze są silnie pozytywnie skorelowane z prywatną 
własnością, również w systemie ochrony zdrowia zaznaczyły się one przede wszystkim 
tam, gdzie ten typ własności był silnie reprezentowany, czy wręcz dominował. Takim 
obszarem (podsystemem systemu ochrony zdrowia) był hurtowy i detaliczny obrót 
lekami. 

7.6.1. Podsystem obrotu lekami  

Segment detalicznego obrotu lekami jest bardzo dobrze rozwinięty, gdy uwzględnić 
całkowitą liczbę aptek czy liczbę aptek w przeliczeniu na 10 tys. ludności (por. tab. 
7.12). Podobnie jest w obrocie hurtowym. 

Sektor prywatny dominuje w hurtowym obrocie lekami, a sam system dystrybucji 
leków spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem przechowywania, transportu 
i obrotu farmaceutykami. Ten zadowalający poziom został osiągnięty bez przyznawa-
nia temu segmentowi rynku przywilejów, dotacji i podatkowego parasola ochronnego, 
a rozwój branży odbywał się bez znaczących inwestycji ze strony zagranicznych inwe-
storów [Bogusławski, Gembal, 2005].  

Duża konkurencja tak w obrocie hurtowym, jak i detalicznym wymuszała postawy 
i działania przedsiębiorcze, których przykłady przedstawiane są poniżej. Hurtownicy 
działający w warunkach konkurencji zmuszeni byli wydłużać terminy płatności dla 
aptek, opracowywać strategie promocji oraz coraz to nowsze programy lojalnościowe. 
W praktyce hurtownie dają gwarancje dostarczenia do apteki (w miastach) prawie każ-
dego leku od 0,5 do 1 godziny od chwili złożenia zamówienia, wykorzystując system 
zamówień przez Internet.  

O intensywności konkurencji na rynku aptecznym może pośrednio zaświadczać 
zwiększająca się na przełomie lat 2002 i 2003 liczba płynących do sądów gospodarczych 
wniosków o ogłoszenie upadłości aptek. Był to m.in. wynik nadmiernej ekspansji aptek 
z jednej i konsolidacji hurtowni leków z drugiej strony, spadku siły nabywczej klientów 
i niekorzystnych zmian w prawie polegających na obniżeniu urzędowych marż na niektó-
re leki [medNEWS, 2003]. Perspektywa upadłości zmuszała apteki do stosowania coraz 
to nowych rozwiązań tak organizacyjnych, jak i marketingowych. Odbywało się to w 
warunkach istnienia z jednej strony znaczących ingerencji administracyjnych w marże 
(i ceny) produktów leczniczych, a z drugiej ograniczeń w marketingu (definiowanych 
w ustawie Prawo farmaceutyczne)354 czy konieczności spełniania innych standardów, np. 
związanych z obsadą personalną apteki, warunkami lokalowymi (w tym m.in. minimal-
nej powierzchni, liczby wejść, obowiązkowego usytuowania na parterze budynku, itp.), 
wyposażeniem (system wentylacyjny, sposób i warunki przetrzymywania różnych grup 
farmaceutyków, konieczność posiadania systemu komputerowego) czy ograniczeniami 
co do asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży355.  

                                                        
354 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381), która do 

kwietnia 2005 r. była ośmiokrotnie nowelizowana.
355 Można w związku z tym spotkać się z opiniami kwestionującymi istnienie wolnego rynku w obrocie 

aptecznym; por.: [Bogusławski, Gembal, 2005]. 
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Istniejąca w 2005 r. konkurencja między aptekami przybrała m.in. formę bardzo 
agresywnej konkurencji cenowej, koncepcji „Leki za grosze” 356 podjętej przez litew-
ską firmę Euro Apteka działającą w Polsce. Polegała ona na tym, że apteki w przypad-
ku części preparatów refundowanych (np. pasków do glukometrów, insuliny), w któ-
rych pacjent regulował stałą opłatę ryczałtową wynoszącą 3,2 zł, rezygnowały z tej 
opłaty (w zamian pacjent płacił symboliczny 1 grosz). Resztę dopłacał NFZ. Apteki 
z sieci Euro Apteka prowadziły intensywną kampanię plakatową i reklam w gazetach 
swoich „Leków za grosze”, co rodziło wątpliwości co do dopuszczalności takich roz-
wiązań, jako że ustawa Prawo farmaceutyczne357 zakazuje reklamy leków przepisywa-
nych na receptę oraz leków refundowanych. Jednak sprzedawcy zastosowali tu sprytny 
wybieg, tak iż ani prawnicy, ani urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
ta358 nie mogli zakwestionować podjętych przez Euro Aptekę działań marketingowych 
jako sprzecznych z prawem359.  

Można było próbować dowodzić, że akcja ta w sposób sztuczny zwiększa popyt na 
leki i prowadzi do wzrostu kosztów refundacji, ale skoro brak jest w prawie farmaceu-
tycznym konkretnych zapisów, na które można byłoby się powołać, wykazując nie-
zgodność takiej praktyki z prawem, nie można jej zatem z tego punktu widzenia pod-
ważyć. Bardzo sprawny marketing i agresywna konkurencja za pomocą cen sprawiły, 
że Euro Apteka pozyskała kilkadziesiąt tysięcy klientów, a pod koniec 2004 r. posiada-
ła sieć około 60 aptek w całym kraju i mogła się wylegitymować bardzo dynamicznym 
przyrostem przychodów: z 37,8 mln w 2003 do 132,4 mln w roku 2004 [m.p., 2005b]. 
Przypadek Euro Apteki jest ciekawy również z powodu strategii przyjętej przez wła-
ścicieli360.  

Duża konkurencja między aptekami powodowała, że uciekały się one do coraz to 
nowszych sposobów pozyskiwania klientów włącznie z wypłacaniem pacjentom drob-
nego wynagrodzenia za realizację określonych recept, dodawaniem drobnych prezen-
tów (tabliczka czekolady) przy realizacji recepty powyżej pewnej kwoty, etc. Efektem 
ubocznym wojny cenowej aptek był wzrost konsumpcji leków, co pociągało za sobą 
wyższy koszt refundacji361. Apteki zaniżając ceny jednych grup leków, odnotowały 

                                                        
356 Jest to w swojej warstwie symbolicznej nawiązanie do nieudanej koncepcji sprzedaży „leków za zło-

tówkę” w programie byłego ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego i budzić może kontrowersje zwłaszcza 
w odniesieniu do zapisów prawa farmaceutycznego.  

357 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381 z późn. 
zmianami).  

358 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie dopatrzył się naruszenia ustawy antymonopolowej 
i oddalił tym samym zarzuty, że apteki biorące udział w akcji „Leki za grosze” mogą eliminować z rynku 
inne, które w niej nie uczestniczą, za: [Grabowska, 2005a]. 

359 Sprzedający odwołali się do argumentu o niewykorzystywaniu w akcji „Leki za grosze” elementów 
zachwalania i zachęcania do stosowania wybranych leków określonego producenta. Jeżeli akcja „Leki za 
grosze” dotyczy określonej kategorii leków, ogranicza się do informacji cenowej i nie jest prowadzona na 
zlecenie producenta leków (podmiotu odpowiedzialnego), to w sensie prawnym nie mamy więc do czynie-
nia z zabronioną przez prawo reklamą, za: [Grabowska, 2005a].  

360 W chwili pisania pracy były mocne podstawy, by twierdzić, że sieć Euro Apteka zostanie wystawio-
na na sprzedaż i może się stać bardzo atrakcyjną ofertą dla hurtowni leków. Co prawda, prawo zabrania 
hurtowniom farmaceutycznym tworzenia sieci aptek, ale nie ma zakazu kupowania istniejących sieci. 
W tym kontekście pomysł z utworzeniem sieci Euro Apteka i doprowadzeniem do szybkiego wzrostu jej 
wartości, a następnie sprzedaż sieci może być przykładem postaw przedsiębiorczych właścicieli sieci.  

361 Wielkość refundacji na leki wzrastała z poziomu 3,5 mld w 1999 r. do 6,1 mld w 2004 (za: Narodowy 
Fundusz Zdrowia), a wydatki na leki (w cenach producenta i bez VAT) z 11,6 mld w 2002 r. do 13,3 mld 
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spadek rentowności, której nie dało się zrekompensować wprowadzeniem do oferty 
produktów o wyższej marży. Leki objęte cenami urzędowymi (z określoną ceną mak-
symalną) stanowią bowiem 60% wartości sprzedaży aptek w Polsce. Na pozostałych 
40% trudno jest uzyskać przyrost marży kompensujący koszt promocji [Bogusławski, 
Gembal, 2005].  

Wszystkie apteki są gotowe natychmiast zrealizować receptę, a gdy leku nie ma na 
półce, sprowadzić go w ciągu kilku godzin. Niejedna jest też w stanie dostarczyć za-
mówiony specyfik do domu.  

O ile pomysł akcji „Leki za grosze” można przypisywać nie samym aptekom, tylko 
producentom leków, to pomysł sprzedaży internetowej leków można w całości łączyć 
z przedsiębiorczymi postawami dystrybutorów. Taką właśnie inicjatywę uruchomił 
Dom Zdrowia362, firma istniejąca od 1999 r., starająca się wprowadzać nowatorskie 
rozwiązania z zakresu farmacji oraz medycyny. Dom Zdrowia wykorzystał fakt wej-
ścia Polski do UE i przyjęcie w naszym kraju regulacji prawa wspólnotowego, jako 
nadrzędnego w stosunku do prawa krajowego, w wyniku czego uchylony został całko-
wity zakaz sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych363. Wykorzystując dopusz-
czaną przez prawo formę, jaką jest punkt apteczny (posiadający, rzecz jasna, zezwole-
nie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego), Dom Zdrowia Sp. z o. o. została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako operator apteki DomZdrowia.pl. 
Apteka internetowa zajmuje się sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych wyda-
wanych bez recepty oraz innych produktów medycznych, a do czynników jej przewagi 
konkurencyjnej nad aptekami ogólnodostępnymi oraz innymi punktami sprzedaży 
zaliczyć można: 

• 
• 
• 
• 
• 

                                                      

cenę produktu; 
prywatność pacjenta; 
pełniejszy serwis; 
większą swobodę wyboru produktu; 
większe bezpieczeństwo pacjenta364. 

Spółka Dom Zdrowia przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty również 
sprzedaży leków wydawanych na receptę. 

Ograniczenia administracyjne na rynku leków (procedury rejestracji, listy refunda-
cyjne, ograniczenia w wykorzystywaniu narzędzi reklamy, etc.) tworzą przestrzeń 
skłaniającą niektórych producentów do działań, które choć zaświadczają o inicjatywie 
i pomysłowości, to z punktu widzenia istniejących regulacji prawnych sytuują się na 
granicy prawa. Przykładem może tu służyć Mirena, antykoncepcyjna hormonalna 
wkładka wewnątrzmaciczna produkowana przez firmę Schering. Lek ten można było 
zamówić (bez recepty) przez telefon lub przez Internet [syl, 2005b]. Było to możliwe 
m.in. dlatego, że Mirenę zaklasyfikowano jako materiał medyczny i dopuszczono do 
wolnego obrotu. Firma Schering ustami swojego rzecznika zapewniła, że kilka lat 
wcześniej złożyła wniosek o rejestrację Mireny jako produktu leczniczego i tylko 
wskutek decyzji Ministerstwa Zdrowia zaklasyfikowana ona została jako materiał me-

 
w 2004 i 14,2 mld w 2005 (za: IMS HEALTH). W roku 2005 rynek leków rósł w tempie 7%, a największą 
dynamikę zanotowano na rynku szpitalnym (11%), za: [s.g., 2006].  

362 http://www.domzdrowia.pl 
363 To podręcznikowy wręcz przykład działalności przedsiębiorczej, kiedy przedsiębiorca szybko iden-

tyfikuje nowe możliwości na rynku. 
364 http://www.domzdrowia.pl 
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dyczny [Szparkowska, 2005d]. Trudno jest w takim stanie rzeczy osądzić, która ze 
stron wykazała się w tym przypadku większym sprytem. 

Sytuacja na rynku hurtowego i detalicznego obrotu lekami i materiałami medycz-
nymi pokazuje, że prywatne podmioty, z wyraźnie zdefiniowanymi celami i zakresem 
odpowiedzialności za decyzje zarządcze (z możliwością eliminacji z rynku włącznie), 
działające w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, podlegają presji, która wymusza 
postawy aktywne i przedsiębiorcze. Prywatne podmioty będąc włączonymi do współ-
pracy z instytucjami publicznymi (tj. przede wszystkim z płatnikiem), nie wahają się 
wykorzystywać wszystkich dostępnych środków (a nawet – jak pokazuje przykład 
Domu Zdrowia – rozwiązań balansujących na granicy zgodności z prawem) po to, aby 
maksymalizować przychody. Przedsiębiorczy potencjał prywatnych podmiotów nie 
jest najczęściej równoważony przedsiębiorczym potencjałem instytucji publicznych (tj. 
płatnika) oraz podmiotów publicznych w systemie ochrony zdrowia, co przyczynia się 
do nierówności w wymianie między sektorem prywatnym i publicznym na korzyść 
sektora prywatnego.  

7.6.2. Grupa świadczeniodawców i korporacje zawodowe  

Postawy przedsiębiorcze przejawiały się również wśród właścicieli i menedżerów 
praktyk lekarskich, zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w systemie ochrony zdrowia.  

Praktyki lekarskie i pielęgniarskie  

Najpierwszym przejawem postawy przedsiębiorczej w przypadku lekarzy, pielę-
gniarek i położnych jest podjęcie przez nich decyzji o pracy na własny rachunek i rozpo-
częcie prywatnych praktyk. Obok tego przejawu przedsiębiorczości istnieją przykłady 
przedsiębiorczych postaw lekarzy i pielęgniarek prowadzących już swoje praktyki. Roz-
wój praktyk lekarskich i wzrastająca między nimi konkurencja w zabieganiu o pacjentów 
skutkowały oferowaniem szeregu ułatwień dla pacjentów, takich jak: możliwość rejestra-
cji na telefon (i zmniejszenia w ten sposób lub wyeliminowania kolejek), wydłużone 
i bardziej dogodne dla pacjentów godziny pracy oraz nowe sposoby organizowania wizyt 
domowych.  

Warto nadmienić, że badania jakości usług medycznych w praktykach lekarzy ro-
dzinnych (choć liczba publikacji i w tym zakresie nie jest zbyt obszerna) pokazywały 
wysoki i bardzo wysoki poziom zadowolenia pacjentów, zarówno co do lokalizacji 
praktyk, jak i punktualności wizyt. Zaufanie do swoich lekarzy rodzinnych deklarowa-
ło ponad 90% ankietowanych [Celczyńska-Bajew i in., 2004]. Są podstawy, by twier-
dzić, że pozycja konkurencyjna lekarzy rodzinnych (praktyki prywatne) wobec lekarzy 
zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej jest moc-
niejsza [Niemirski, 2004]. Przejawy tej przewagi to m.in. zjawisko przepływu pacjen-
tów z spzoz do praktyki lekarza rodzinnego, niski (1,2–1,6%) odsetek osób rezygnują-
cych z opieki lekarza rodzinnego oraz większa liczba porad udzielanych przez lekarza 
rodzinnego [Niemirski, 2004]. W znacznym zakresie jest to wynik aktywnej, przedsię-
biorczej postawy lekarzy prowadzących swoje prywatne praktyki.  
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Podobnie aktywne są w swojej działalności pielęgniarki prowadzące prywatne prak-
tyki. W dążeniu do uzyskania przewagi nad innymi świadczeniodawcami pielęgniarki i 
położne, działające jak przedsiębiorcy (w oparciu o umowy cywilnoprawne), nie ogra-
niczają się jedynie do wizyt w domu pacjenta w celu wykonania zlecenia lekarza, lecz 
są osobami przekazującymi, uzupełniającymi lub korygującymi wiedzę o zdrowiu, 
motywują do prozdrowotnych wyborów, proponują wprowadzenie najbardziej opty-
malnych zmian sprzyjających umacnianiu zdrowia i jak najdłuższemu sprawnemu, 
aktywnemu życiu. Są to ważne zadania, których spełnianie Światowa Organizacja 
Zdrowia nakłada na pielęgniarki i położne, a prywatne praktyki tworzą szczególnie 
sprzyjającą formę ogranizacyjno-prawną do realizacji takich działań [Kuderska, Sta-
chowska, 2003].

Warto nadmienić, że pielęgniarki stosunkowo szybko zaczęły się identyfikować ze 
swoimi nowymi rolami i aktywnie występowały w obronie swojego statusu niezależ-
nych podmiotów gospodarczych, prezentując publicznie swoją satysfakcję z niezależ-
ności, jaką dawała praca we własnej praktyce oraz większe dochody [Zagowałko, 
2003, s. 22].  

Korporacje zawodowe  

Zawirowanie wokół kwalifikacji praktyki lekarskiej jako małej firmy (por. p. 5.6) 
pokazało, że izby lekarskie prąc do prowadzenia rejestru praktyk lekarskich przez 
okręgowe rady lekarskie, nie chciały dopuścić do erozji znaczenia samorządu lekar-
skiego365, nawet jeżeli miałoby to oznaczać uniemożliwienie praktykom ubiegania się 
o pomoc publiczną z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Ostateczne przyję-
cie, że praktyki lekarskie (pielęgniarskie, położnych) spełniają kryteria stawiane przed 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami366, było zwycięstwem postawy pragmatycznej, 
typowej dla przedsiębiorców367. Trzeba jednak odnotować, że stanowisko izb lekar-
skich w innych przypadkach wykazywało nie tylko troskę o ochronę interesu lekarzy, 
ale służyło również umacnianiu pozycji praktyk lekarskich. Olbrzymie znaczenie dla 
prywatnych praktyk lekarskich miała sprawa wystawiania recept, które byłyby następ-
nie respektowane (tj. refundowane aptekom) przez płatnika. To właśnie izby lekarskie 
musiały występować o stworzenie praktykom lekarskim takiej możliwości [Szpalta 
Prezesa, 2001]. 

Przedsiębiorczy menedżerowie działający w sferze ochrony zdrowia nie wahali się 
podejmować walki z konkurencją zagraniczną. Postrzegali oni rynek państw UE jako 
obszar, na którym nie tylko można, ale i należy działać368. Znamienna jest tu postawa 
Ogólnopolskiego Związku Prywatnych Pracodawców Służby Zdrowia, który opowie-
                                                        

365 Kwestia prowadzenia rejestru (czy ma to być kompetencja izb, czy organów państwa: wydziałów 
zdrowia urzędów wojewódzkich) była traktowana również w kategoriach walki o wpływy między samorzą-
dem lekarskim i państwem, za: [Szpalta Prezesa, 2001].

366 Już na etapie dyskusji pojawiały się publikacje jednoznacznie wskazujące na zasadność i koniecz-
ność uznania praktyk lekarskich i pielęgniarskich oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej spełnia-
jących kryteria zdefiniowane w ustawie za małe i średnie przedsiębiorstwa, por.: [Czarniecka, 2003]. 

367 Na marginesie: niebezpieczną dla praktyk (w ostatecznej konsekwencji) postawę izb lekarskich 
można byłoby interpretować (paradoksalnie) jako działanie podjęte w imię obrony interesów praktyk 
i walki z niepotrzebnymi biurokratycznymi wymogami.  

368 To może być ilustracją do wątku globalizacji świadczeń zdrowotnych przedstawianego w p. 3.1.  
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dział się za poparciem w całości zapisów art. 23 Dyrektywy o usługach na rynku we-
wnętrznym, rekomendowanego przez Komisję Rynku Wewnętrznego Parlamentu Eu-
ropejskiego [OZPPSZ, 2005]. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów Dyrek-
tywy, oprócz zasady kraju pochodzenia, „dumpingu socjalnego”, było częściowe 
otwarcie przepływu pacjentów – ubezpieczonych w systemach zabezpieczenia spo-
łecznego, w zakresie opieki pozaszpitalnej. Rząd polski przyjął stanowisko, aby wy-
kluczyć z zapisów Dyrektywy „usługi medyczne finansowane wyłącznie ze środków 
publicznych” ze względu na (ewentualne) koszty leczenia polskich pacjentów za grani-
cą, które musiałyby być pokrywane przez NFZ.  

Ogólnopolski Związek Prywatnych Pracodawców Służby Zdrowia przeciwstawiał 
się takiemu ograniczaniu możliwości konkurowania i przedstawiał następujące argu-
menty za przyjęciem art. 23 Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym: 

obrona podstawowej zasady – swobody świadczenia usług, w tym w dziedzinie 
usług zdrowotnych – jako zasadniczej wartości wynikającej z integracji europej-
skiej; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

stopniowe poszerzanie zakresu wolności obywateli, w tym wolności prowadze-
nia działalności gospodarczej dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia;  
stopniowe poszerzanie wolności wyboru o charakterze konsumenckim, w tym 
w zakresie usług zdrowotnych; 
stopniowe wyrównywanie jakości życia i warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w krajach członkowskich.  

Te argumenty były dodatkowo wzmacniane przez: 
możliwość rozwoju „turystyki medycznej” do Polski, a tym samym zwiększenia 
przychodów placówek medycznych zlokalizowanych w naszym kraju; 
zwiększenie dochodów pracowników polskiego sektora usług zdrowotnych;  
zahamowanie emigracji przedstawicieli zawodów medycznych do państw UE;  
zwiększenie motywacji do poprawy jakości usług polskich świadczeniodawców 
[OZPPSZ, 2005]. 

Również prezentowane wcześniej stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodo-
wego Lekarzy (por. p. 6.4.2) i deklarowana przez OZZL chęć pogłębiania restruktury-
zacji sektora ochrony zdrowia (z włączeniem prywatyzacji szpitali) mogą posłużyć 
jako przykład aktywnej i przedsiębiorczej postawy oraz otwartości na zmiany. Warto 
zwrócić uwagę na działalność niektórych izb lekarskich, które bardzo aktywnie włą-
czyły się w pośredniczenie w uzyskiwaniu przez polskich lekarzy pracy za granicą. Na 
przykład Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi organizowała co miesiąc spotkania infor-
macyjne dla lekarzy zainteresowanych weekendowymi wyjazdami na dyżury do Wiel-
kiej Brytanii [Pawlicki, 2006].  

Wskazując na niosące znamiona przedsiębiorczych przykłady działań korporacji 
zawodowych pracowników ochrony zdrowia, trzeba również odnotować takie działa-
nia, które choć dają świadectwo aktywnej postawy korporacji i ich zdolności do anali-
zy zjawisk zachodzących w otoczeniu, to nie mogą być klasyfikowane jako przejawy 
przedsiębiorczości, lecz jedynie dbałości o ochronę (własnych) interesów grupowych. 
Z takim przykładem spotykamy się na rynku aptecznym, gdzie w maju 2003 r. część 
aptekarzy powołała do życia, a potem zarejestrowała Unię Farmaceutów – Właścicieli 
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Aptek369. Aptekarze zrzeszeni w Unii pokazali, że z jednej strony chcą zmian w usta-
wie Prawo farmaceutyczne, które utrudniłyby tworzenie się struktur monopolistycz-
nych w obszarze detalicznej dystrybucji leków i nie dopuszczałyby do wyparcia z ryn-
ku tanich leków generycznych (co z punktu widzenia struktury rynku i dostępności  
leków należało popierać), ale z drugiej strony chcieli gwarancji pozycji zajmowanej 
przez siebie na tym rynku. Temu miało służyć wprowadzenie zasady „jeden przedsię-
biorca – jedna apteka”, która miała utrudnić monopolizację rynku przez sieci aptek. 
Projektowana przez Unię zmiana zawężała krąg podmiotów, które mogłyby otrzymać 
zezwolenie na prowadzenie apteki do: aptekarza, spółki partnerskiej aptekarzy, spółki 
jawnej aptekarzy, spółki jawnej aptekarza i innej osoby fizycznej, jeżeli w umowie 
prowadzenie apteki powierzone było aptekarzowi, oraz spółki komandytowej, w której 
komplementariuszem byłby aptekarz [Postulaty Unii Farmaceutów..., 2003]. Unia 
uważała, że obowiązujące prawo, pozwalające na posiadanie aptek każdemu podmio-
towi, nie dawało właściwej gwarancji jakości funkcjonowania aptek i nie zabezpiecza-
ło interesu pacjenta. Takie stanowisko, które kwestionuje zasadę swobody wchodzenia 
do sektora, stanowi zaprzeczenie idei przedsiębiorczości i nie może być kompensowa-
ne troską (w tym kontekście dosyć wątpliwą) o ochronę interesu pacjenta.  

Zakłady opieki zdrowotnej  

Pomimo braku wyraźnych działań nakierowanych na tworzenie specjalnych warun-
ków do powstawania postaw przedsiębiorczych w sektorze ochrony zdrowia, również 
w praktyce szpitalnej można było spotkać pozytywne przykłady takich właśnie działań. 
Jednym z nich było zawiązywanie aliansów strategicznych czy tworzenie konsorcjów 
po to, by uzyskać efekt ekonomii skali, redukcję kosztów, obniżenie poziomu ryzyka, 
wzrost udziału w rynku, poprawę jakości, etc., tak jak to robiły np. szpitale mazowiec-
kie [Hajdukiewicz, Rymuza, 2003] czy opolskie [Klich, 2001]. Publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej zostały zmuszone do podejmowania różnych zabiegów zorientowa-
nych na utrzymanie płynności finansowej, w tym działań noszących znamię innowa-
cyjnych. Takie bowiem cechy miało emitowanie przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej wieloletnich obligacji imiennych, wykorzystywanych następnie do 
spłacania długów szpitala.  

Przedsiębiorcze aktywności zakładów opieki zdrowotnej idą albo w kierunku za-
gwarantowania sobie kontraktów z płatnikiem lub pozyskania dodatkowych środków 
czy to ze sprzedaży świadczeń medycznych, czy z działalności gospodarczej. Dopeł-
niającym działaniem są próby odzyskania (lub utrzymania wysoce chwiejnej) płynno-
ści finansowej zakładów poprzez restrukturyzację zadłużenia.  

Przykładem postaw przedsiębiorczych zorientowanych na zagwarantowanie sobie 
kontraktów z płatnikiem może być historia kontraktowania usług hospicyjnych na Ma-
zowszu. Jeden z zakładów z dużym wyprzedzeniem przystąpił do negocjacji kontraktu 
z kasą chorych. Dzięki temu był w stanie na czas przedstawić szczegółową ofertę za-
kładu, udzielić płatnikowi dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania 
                                                        

369 27 sierpnia 2003 r. Unia Farmaceutów – Właścicieli Aptek została zarejestrowana w warszawskim 
Sądzie Okręgowym. Unia działa na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców i od 23 września 2003 
roku jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Członkostwo w związku zadeklaro-
wało 143 przedsiębiorców. 
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i wątpliwości. Końcowy sukces (dobry kontrakt) odniesiony został dzięki: „wielkiej 
determinacji, szybkości i sile argumentacji” [Ciechomska, 1999].  

Zakłady opieki zdrowotnej podejmowały wysiłki, by poszerzyć krąg swoich pacjen-
tów, włączając w to pacjentów z zagranicy. Zagraniczni pacjenci leczeni byli tak 
w ramach przysługującego im w krajach rodzimych ubezpieczenia (koszty leczenia 
w polskich szpitalach były refinansowane przez zagraniczne ubezpieczalnie)370, jak 
i całkowicie prywatnie (w takich sytuacjach koszty obciążały wyłącznie pacjenta). 

Kilka polskich zakładów opieki zdrowotnej zwróciło się do berlińskiego oddziału 
powszechnej kasy chorych AOK z ofertami tańszych usług, niż jest to możliwe 
w Niemczech. Chodziło m.in. o operacje wszczepiania sztucznego stawu biodrowego 
oraz wszczepianie by-passów [IAR, 2004]. Szpitale, w pierwszym rzędzie te, które 
mogły się wykazać certyfikatami potwierdzającymi jakość leczenia, podjęły rozmowy 
z instytucjami ubezpieczeniowymi z Wielkiej Brytanii (Szpital Kliniczny nr 4 w Lubli-
nie, który oferował wszczepianie protez ortopedycznych, Instytut Kardiologii w War-
szawie), Danii (Instytut Kardiologii w Warszawie), a także z innych krajów, jak Arabia 
Saudyjska (Instytut Kardiologii w Warszawie) [Szparkowska, 2005h]. Niektóre z za-
kładów orientują się w swoich strategiach wyraźnie na hospitalizację pacjentów z za-
granicy. W przypadku np. Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach 
pod Warszawą zaowocowało to 20% udziału zagranicznych pacjentów w leczeniu 
w Centrum w 2005 r. [Konarska, 2006, s. 88].  

Niektóre szpitale wykazywały dużą aktywność w zdobywaniu zagranicznych pa-
cjentów. Szpital w Wejherowie oferował intensywny kurs języka angielskiego dla 
grupy pielęgniarek oraz przeprowadził remont oddziału, by móc przyjmować pacjen-
tów z Wielkiej Brytanii cierpiących na kamicę nerkową i przepuklinę. Różnica cen 
sprawiała, że takie zabiegi były dla angielskich pacjentów dwa razy tańsze niż w ro-
dzinnym kraju, a wejherowski szpital otrzymywał zapłatę cztery razy wyższą od sta-
wek uzyskiwanych od NFZ za leczenie polskich pacjentów z identycznymi dolegliwo-
ściami [Szparkowska, 2006d]. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w działaniach na rzecz 
pozyskiwania zagranicznych pacjentów dla swoich klinik (m.in. Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego nr 6 w Łodzi) uruchomił nawet specjalne kursy przygotowujące 
przewodników dla zagranicznych pacjentów [Szparkowska, 2006d]. 

Polskie szpitale podejmowały też współpracę ze szpitalami z zagranicy. Tu przy-
kładem może posłużyć szpital w Nysie, który współpracował ze szpitalem w Jaseniku 
(Republika Czeska). Placówki położone są w niezbyt wielkiej odległości od siebie, co 
sprzyjało współpracy. Gdy w Nysie zepsuł się tomograf, pacjenci ze szpitala w Nysie 
byli wożeni na badania do Jasenika (20 km), zamiast do najbliższego polskiego szpitala 
posiadającego tomograf, ale oddalonego o 60 km od Nysy. Do Nysy z kolei trafiali 
pacjenci z Czech na operacje okulistyczne, a Polki jeździły na zabiegi zapłodnienia in 
vitro do Jasenika. Oba szpitale starały się razem o pieniądze na helikopter ratowniczy. 
Popierany był pomysł organizacji wspólnego ratownictwa medycznego. Placówki roz-
ważały także stworzenie jednej wspólnej ekipy radiologów. Istniała możliwość prowa-
dzenia tylko jednej stacji dializ, która obsługiwałaby pacjentów z obu państw. Plano-

                                                        
370 W okresie maj 2004–grudzień 2005 zagraniczne ubezpieczalnie refinansowały koszty leczenia swo-

ich pacjentów w polskich szpitalach, płacąc równowartość około 18,5 mln zł. W tym czasie NFZ zapłacił za 
leczenie polskich pacjentów w szpitalach zagranicznych równowartość ponad 74 mln zł, za: [Szparkowska, 
2006d]. 
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wana dalsza współpraca napotkała jednak przeszkody formalne: podstawą dla wspól-
nych inwestycji musiała być stosowna umowa międzynarodowa między Polską a Cze-
chami [Szparkowska, 2005j].  

Bardzo aktywne w pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych były również niepu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej, szczególnie te zlokalizowane przy granicy polsko- 
-niemieckiej. Podjęły one świadczenie usług zdrowotnych dla obywateli państw UE, 
w tym przede wszystkim obywateli niemieckich, głównie w zakresie chirurgii pla-
stycznej, stomatologii371 oraz usług uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.  

Aktywni byli również zagraniczni potencjalni płatnicy. Niemieckie kasy chorych 
prowadziły np. rozmowy ze szpitalami polskimi, m.in. ze szpitalem w Nowej Soli. 
Szpital ten oferował zabiegi rehabilitacyjne i rozpoczął nawet odpowiednie przygoto-
wania do takiej współpracy: inwestycję w nowy pawilon oraz kursy języka niemiec-
kiego i angielskiego dla pracowników szpitala [Szparkowska, 2005j]. Inne zagraniczne 
firmy rozpoznające polski rynek usług zdrowotnych proponowały leczenie w polskich 
szpitalach takich przypadków, jak: usuwanie zaćmy, laserowa poprawa wzroku, lecze-
nie przerostu gruczołu krokowego, implanty stawów i operacje przepukliny [Szpar-
kowska, 2006d]. 

Zagraniczni pacjenci stanowią rosnącą grupę pacjentów leczonych w polskich za-
kładach opieki zdrowotnej w takich specjalnościach, jak: okulistyka, ortopedia, otola-
ryngologia, chirurgia plastyczna. W roku 2005 zagraniczni pacjenci wydali na świad-
czenia zdrowotne w Polsce około 65 mln $, na rok 2006 planowano co najmniej po-
dwojenie tej sumy [Konarska, 2006, s. 88]. Oferty kierowane do pacjentów zagranicz-
nych nakładają na zakłady obowiązek uzyskiwania certyfikatu ISO, wprowadzania 
monitoringu zakażeń szpitalnych, przeprowadzania remontów i modernizacji bazy 
szpitalnej. W tym znaczeniu na zagranicznych kontraktach zakładów korzystają rów-
nież krajowi pacjenci.  

Obok działań zmierzających do powiększenia przychodów zakłady opieki zdrowotnej 
wykorzystują również niestandardowe sposoby restrukturyzacji zadłużenia, co wskazuje 
(nie wprost) na otwarte i innowacyjne postawy menedżerów tych zakładów. Przykła-
dem takich działań jest inicjatywa Centrum Zdrowia Matki Polki, które w trosce 
o utrzymanie zagrożonej płynności finansowej zdecydowało się (jako pierwszy zakład 
w Polsce) na emisję obligacji imiennych możliwych do zamiany na długi Centrum372. 
W województwie dolnośląskim, gdzie poziom zadłużenia szpitali był pod koniec 2005 
r. najwyższy (por. tab. 7.18 i 7.19), kilka szpitali również zdecydowało się na emisję 
obligacji. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w styczniu 2006 r. zorganizował 
dla szpitala w Trzebnicy 9-letni program emisji obligacji o wartości 10 mln zł [Ostrow-
ska, Dymkowska, 2006]. 
                                                        

371 Dowody takiej działalności były przedstawiane i dyskutowane na forum I Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej: Współpraca transgraniczna na rynku usług medycznych pomiędzy wybranymi krajami 
Unii Europejskiej, organizowanej przez Club de Genève c/o HVBG, Sankt Augustin, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Deutsches Institut für Sprachen und Wirtschaft 
w Szczecinie w dniach 19–20 maja 2005 r.  

372 Centrum Zdrowia Matki Polki w ramach programu naprawczego mającego zahamować narastanie, 
a następnie obniżenie długu sięgającego ponad 60 mln zł zdecydowało się (jako pierwszy zakład opieki 
zdrowotnej w Polsce) wyemitować imienne pięcioletnie obligacje i zaoferować je w pierwszej kolejności 
wierzycielom zakładu. Posiadaczom obligacji raz do roku miały być wypłacane odsetki w wymiarze ponad 
13%, za: PAP; informacja z dnia 3 lipca 2003 r., za: http://www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul_rodzaj 
=8&idartykul=1425; pozyskano 28 stycznia 2006 r. 
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Szpitale w działaniach zorientowanych na obniżenie kosztów uciekały się do roz-
wiązań niekonwencjonalnych, które wykazywały cechy działań przedsiębiorczych. 
Przykładem takich działań było pozyskiwanie przez Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach i szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim artykułów żywnościowych z pro-
gramu Wspólnot Europejskich373. W ramach tej pomocy szpitale otrzymywały mąkę, 
ser i mleko [Sztandera, 2006].  

Przedstawiane powyżej przykłady stanowią wybrane jedynie (i niereprezentatywne) 
przykłady przedsiębiorczych decyzji podejmowanych przez kierujących zakładami opie-
ki zdrowotnej. Jednak trzeba mieć świadomość ich istnienia i konstatować, że siłą uru-
chamiającą potencjał przedsiębiorczy jest konieczność konkurowania o środki i zwięk-
szania przychodów.  

Firmy działające w sektorze ochrony zdrowia  

Ponieważ sektor ochrony zdrowia jest oceniany jako atrakcyjny dla firm produkują-
cych sprzęt medyczny i urządzenia medyczne, ich producenci również wykazują dużą 
aktywność i pomysłowość w eksplorowaniu tego rynku. Konstatując słabości rynku 
ochrony zdrowia (w tym m.in. kłopoty działających na nim podmiotów z dostępem do 
kapitałów), niektórzy producenci oferują innowacyjne rozwiązania, które pomagając 
w rozwiązywaniu problemów braku dostępu do środków na inwestycje klientów (prak-
tyk lekarskich czy zakładów opieki zdrowotnej), równocześnie rozwiązują problemy 
producentów (zbyt produktów).  

Przykładem takiej przedsiębiorczej postawy może być oferta Siemens Finance Sp. 
z o.o. Firma ta wprowadziła na rynek usługę finansową Medfin@nce. Medfin@nce, 
podobnie jak wcześniej wprowadzony przez tę spółkę Autole@sing, umożliwia sfinan-
sowanie za pośrednictwem Internetu urządzeń medycznych374. Oferta jest adresowana 
do lekarzy prowadzących prywatne praktyki, którzy posiadają dyplom od minimum 
3 lat i są zainteresowani zakupem urządzeń medycznych bądź sprzętu komputerowego. 
Medfin@nce umożliwia sfinansowanie tych zakupów poprzez pożyczkę bądź leasing 
operacyjny dowolnie wybranych, nowych urządzeń medycznych oraz sprzętu kompu-
terowego. Zaangażowanie Siemens Finance w realizowaną transakcję nie może prze-
kroczyć 100 tys. zł.  

Głównymi zaletami usługi w stosunku do klasycznego finansowania oferowanego 
przez banki oraz inne firmy leasingowe są: możliwość uzyskania pełnej, aktualnej 
oferty wraz z kalkulacją cenową, wzorami dokumentów, umów oraz formularzem za-
mówienia za pośrednictwem Internetu (wystarczy wejść na strony internetowe firmy), 
ograniczenie wymagań stawianych przyszłemu klientowi do niezbędnego minimum, 
błyskawiczny czas obsługi (umowa będzie zawarta w ciągu 3 dni po dostarczeniu do 
Siemens Finance wypełnionego i kompletnego wniosku), atrakcyjne warunki finanso-
we – możliwe dzięki wsparciu ze strony macierzystego koncernu Siemens – oraz bez-
płatne ubezpieczenie na każdy finansowany przez Siemens Finance sprzęt medyczny 
przez cały okres umowy375.  
                                                        

373 „Pomoc WE. Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2006”.  
374 Medfin@nce – finansowanie zakupu urządzeń medycznych; pozyskano 3 sierpnia 2004 r. z: 

http://www.emedyk.pl/artykul.php?idartykul_rodzaj=8&idartykul=541 
375 Ibidem. 
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Również sklepy ortopedyczne (ze sprzętem rehabilitacyjnym) działając w wysoce 
konkurencyjnym środowisku zmuszone są do przejawiania postaw przedsiębiorczych 
i szukania nowych nisz rynkowych. Firmy poszerzają zakres produktów i usług  
– a rozwiązania przyjęte w jednej z firm (rodzinna firma Orto-Tech działająca od wrze-
śnia 2004 r.) mogą być przykładem skutecznego łączenia interesu firmy z potrzebami 
pacjentów – redukując równocześnie koszty społeczne związane z niesprawnością. 
Orto-Tech szuka bowiem dla siebie okazji (niszy rynkowej) w aplikacji sprzętu ortope-
dycznego i rehabilitacyjnego, czyli zakładaniu i dopasowywaniu tego sprzętu przy 
łóżku pacjenta. Dzięki temu pacjent, np. z urazem kręgosłupa, któremu założono gor-
set, może wyjść do domu już po paru dniach, zamiast leżeć w szpitalnym łóżku przez 
kilka tygodni. Firma jest aktywna, a jej pracownicy udają się do odległych wsi czy 
miasteczek, do osób dotkniętych porażeniem mózgowym, które całe dotychczasowe 
życie spędzały w łóżku. Pracownicy firmy dobierają odpowiedni sprzęt, następnie 
montują go, umożliwiając tym samym pacjentowi opuszczenie (co prawda, na pewien 
czas, ale zawsze jest to jakościowa zmiana) łóżka376. Firma zajmuje się również pro-
dukcją sprzętu na indywidualne zamówienie oraz dopasowywaniem masowych pro-
duktów do sylwetki pacjenta (czyli kastomizacją produktu), np. firma szlifuje i wypro-
filowuje kołnierz ortopedyczny. Diagnozując sygnały i potrzeby rynkowe, firma oferu-
je również wypożyczanie łóżek ortopedycznych [Domagała, 2006]. Oprócz tego 
wspomniana firma prowadzi sklep internetowy, który traktowany jest raczej jako ele-
ment i dźwignia reklamy oraz podejmuje działania, które choć w swej idei nawiązują 
do franszyzy, nie są standardową jej formą. Wszystkie zarysowane powyżej elementy 
zaświadczają dobitnie o znacznym potencjalne przedsiębiorczym osób prowadzących 
tę 5-osobową firmę.  

Na koniec trzeba odnotować, że podobnie jak w przypadku aptek ekonomiczne wy-
niki firm działających w tym segmencie rynku są całkowicie uzależnione od tego, czy 
podmiot (sklep ortopedyczny) ma podpisaną umowę z NFZ w sprawie refundacji za 
dystrybuowane produkty. To z kolei po raz kolejny pokazuje, jak fundamentalną rolę 
w kreowaniu i rozwoju rynków związanych z ochroną zdrowia w Polsce pełni Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Przykład powyższy również po raz kolejny zwraca naszą 
uwagę na istnienie konfliktu interesów między zakładem – w tym przypadku sklepem 
ortopedycznym, który dąży do poszerzenia zbytu, zwiększenia liczby klientów, do jak 
najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów m.in. przez dostarczanie im coraz dosko-
nalszych urządzeń – a interesami publicznego płatnika, który zabiegać musi o wykona-
nie planu finansowego nakładającego ograniczenia w wydatkach.  

 
 
 

                                                        
376 Warto odnotować to zjawisko (można wskazać na inne jeszcze przykłady firm stosujących takie po-

dejście), bo ilustruje ono, jak przedsiębiorcy mogą kreować dla siebie rynek. W przypadku wskazanym 
wyżej robią to przez przygotowywanie i propagowanie informacji nie tylko o dostępnym na rynku sprzęcie, 
ale nade wszystko o sposobach wejścia w jego posiadanie albo bez opłaty, albo po niewielkim koszcie 
(refinansowanie z NFZ lub przez powiatowe centra pomocy rodzinie czy rozmaite fundacje np. Polsat, 
fundacja Jerzego Owsiaka, itp.), mamy tu więc do czynienia z sytuacją, kiedy osiąganie zysku dokonuje się 
poprzez poprawianie jakości życia osobom dotkniętym kalectwem.  
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7.6.3. Płatnik  

Z przejawem postaw przedsiębiorczych można się było spotkać również wśród 
osób reprezentujących płatnika. Interesującym przypadkiem działań przedsiębiorczych 
podejmowanych przez reprezentanta płatnika są odważne decyzje podjęte przez An-
drzeja Sośnierza, dyrektora Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. Śląska Regionalna 
Kasa Chorych była pierwszą (i do początku 2005 r. – jedyną), która wprowadziła karty 
chipowe ubezpieczenia zdrowotnego i Rejestr Usług Medycznych. Ta decyzja zyskała 
wielu oponentów, którzy wskazywali na niestosowność dokonywania takich inwestycji 
w sytuacji braku środków na zakup samych świadczeń zdrowotnych. W rezultacie 
A. Sośnierzowi wytoczono proces, a Prokuratura Okręgowa w Katowicach zarzuciła 
mu zaniechanie poszukiwania reklamodawców chętnych do ogłaszania się na wprowa-
dzonych przez kasę chipowych kartach ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób kasa 
miała stracić co najmniej 3,2 mln zł [jkl, PAP, 2004]. Po wielu miesiącach sporu 
A. Sośnierza odwołano z funkcji dyrektora ŚRKCh. 

Oskarżony argumentował, że zgodnie z prawem kasy chorych nie mogły prowadzić 
działalności gospodarczej, a taką byłaby sprzedaż powierzchni reklamowej na kartach 
chipowych. Dlatego Kasa odstąpiła tę powierzchnię dostawcy kart firmie Computer-
land, w zamian kupując karty taniej. Według Sośnierza, kasa nie tylko nie straciła na 
tym, ale jeszcze zaoszczędziła około 5,5 mln zł. Na kartach znalazła się reklama Grupy 
PZU i logo Millenium Bank. 

Chociaż ostatecznie (ale dopiero w roku 2005) A. Sośnierz został przed sądem 
oczyszczony z zarzutów, to doświadczenia jego i kierowanej przez niego kasy chorych 
ilustrują istnienie tak regulacyjnych (nieodpowiadające realiom gospodarczym zapisy 
prawa, konflikt celów), jak i funkcjonalnych (konflikt wokół kompetencji dyrektora 
regionalnej kasy chorych) przeszkód w praktykowaniu postaw przedsiębiorczych 
w systemie ochrony zdrowia. 

Anegdotycznym przykładem postawy przedsiębiorczej płatnika może być również 
przypadek kontraktowania usług badania tomografem pozytronowym. W tym przypadku 
prezes NFZ i negocjatorzy z NFZ prowadząc rokowania377 (spór o stawkę za badanie 
PET w Bydgoskim Centrum Onkologii378), choć niebezpiecznie zbliżyli się w swoich 

                                                        
377 NFZ negocjował z Bydgoskim Centrum Onkologii cenę za badanie tomografem pozytronowym 

(PET) i odrzucając warunki Centrum, zapowiadał ustami prezesa NFZ możliwość kierowania polskich 
pacjentów na badania do Niemiec. Ostatecznie NFZ zakupił w Bydgoskim Centrum Onkologii badania PET 
po cenie 4,5 tys. zł (wobec początkowej oferty NFZ w wysokości 3,0 tys. zł, a Centrum w wysokości 6,0 
tys.), za: [SYL, RAK, 2005]. 

378 Przykład z badaniem PET pokazuje, że w decyzjach inwestycyjnych Bydgoskiego Centrum Onkolo-
gii nie wykorzystywano dostatecznie starannie analizy ekonomicznej i przyjęto zbyt optymistyczne założe-
nia (wykonanie 3 tys. badań rocznie, w rzeczywistości wykonywało się ich cztery razy mniej). Inwestycja 
w PET (około 5 mln euro) finansowana była z kredytu. Obsługa kredytu i mniejsza od założonej liczba 
badań złożyły się na wysoką cenę jednostkowego badania: 6 tys. zł, której NFZ nie chciał zaakceptować. 
Interesujący jest w tym kontekście również wątek regulacji i wykorzystywanych procedur. Oto bowiem 
prywatna firma złożyła NFZ wstępną ofertę wykonywania badań PET po 4 tys. zł (w ciągu trzech miesię-
cy), ale w zamian za gwarancje sprzedaży tych badań przez trzy lata [SYL, RAK, 2005]. Ponieważ NFZ nie 
zawiera umów na świadczenia, których de facto jeszcze się nie oferuje, ani nie gwarantuje z góry kontrak-
tów, oferta prywatnej firmy nie była rozważana. To w bardzo interesującym świetle stawia problem racjo-
nalności rozwiązań prawnych i praktyki NFZ. Pamiętajmy bowiem, że NFZ ostatecznie zakupił badania 
PET po cenie 4,5 tys. zł.  
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działaniach do praktyk z zakresu socjotechniki, to uzyskali pozytywne dla NFZ roz-
wiązanie. Zwraca uwagę również to, że pojawiła się w NFZ myśl kierowania polskich 
pacjentów na badania tomografem pozytronowym do Niemiec, co (już bez rozstrzyga-
nia, na ile realistyczna była taka opcja) można potraktować jako działanie o pewnym 
innowacyjnym wymiarze. 

 
Podsumowanie 

Dokonując próby wskazania na najważniejsze rezultaty reform systemu ochrony 
zdrowia podejmowane w latach 1999–2004 w Polsce, można przedstawić ich następu-
jące elementy: 

• 
○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

• 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

w obszarze zasobów systemu ochrony zdrowia: 
wskutek wprowadzonych nowych regulacji zmniejszyła się liczba pracowni-
ków sektora ochrony zdrowia zatrudnionych na etatach,  
zmniejszeniu uległa również liczba łóżek szpitalnych, 
zmianie uległa również struktura łóżek szpitalnych (zmniejszyła się liczba 
tzw. łóżek ostrych na rzecz zwiększenia liczby łóżek w zakładach opiekuń-
czo-leczniczych i zakładach opieki długoterminowej),  
nie zmniejszyła się w istotny sposób liczba zakładów opieki zdrowotnej, 
w tym przede wszystkim szpitali, a plany głębszej restrukturyzacji (np. łą-
czenia czy zamykania szpitali) nie zostały zrealizowane,  
sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia uległ dalszemu poszerzeniu; 
niektóre podsystemy systemu ochrony zdrowia są zdominowane przez pry-
watne podmioty (produkcja leków, handel hurtowy i detaliczny, świadczenia 
stomatologiczne), a w innych udziały te są znaczne (podstawowa opieka 
zdrowotna, diagnostyka laboratoryjna); 

w obszarze funkcjonowania: 
nie zmieniła się monopsonistyczna pozycja płatnika, który w praktyce wy-
pełnia funkcje organizatora systemu ochrony zdrowia i de facto wypełnia ro-
le przypisywane właścicielowi (bez równoczesnego przypisania mu stosow-
nego zakresu odpowiedzialności), 
nie osiągnięto głównego celu reformy, czyli poprawy dostępności świadczeń 
zdrowotnych; instytucjonalizacja kolejek na świadczenia wysokospecjali-
styczne choć wprowadza większą przejrzystość w systemie, to niesie ze sobą 
ryzyko petryfikowania istniejących niedoborów; może to osłabiać presję na 
głębszą restrukturyzację zakładów,  
nie wprowadzono elementów konkurencji między ubezpieczycielami ani do-
datkowych zasileń finansowych, 
utrzymuje się trwała nierównowaga w finansowaniu ochrony zdrowia; wyni-
kiem tego jest m.in. nierozwiązany problem zadłużania się samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  
notuje się zmniejszający się udział środków publicznych (rządowych i samo-
rządowych) w finansowaniu systemu ochrony zdrowia, 
udział własny pacjentów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych jest wyso-
ki i są przesłanki, by twierdzić, że będzie w przyszłości wzrastał, 
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brak jest ciągle pełnej i wiarygodnej informacji ekonomicznej i medycznej 
o znaczeniu tak podstawowym, jak np. wielkość sektora prywatnego w syste-
mie ochrony zdrowia czy rzeczywisty poziom kosztów procedur medycznych,  

○ 

○ brak jest bodźców skłaniających do powstawania i rozwijania postaw przed-
siębiorczych w systemie ochrony zdrowia.  

Można zatem konkludować, że nie zostały w pełni osiągnięte cele reformy i wciąż 
brak jest wyraźnie zarysowanego modelu docelowego finansowania i funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

 



Część III 

Diagnoza i rekomendacje 



Rozdzia ł  8 

DIAGNOZA PRZYCZYN DYSFUNKCJI 
W REFORMOWANIU SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 

W części drugiej przedstawione zostały najważniejsze zmiany wprowadzone 
w systemie ochrony zdrowia w Polsce między 1990 a 2004 rokiem i wskazane główne 
dysfunkcje w obszarze regulacji i funkcjonalnym. Celem tego rozdziału jest pokazanie 
podstawowych przyczyn dysfunkcji w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Pol-
sce. Zidentyfikowane dysfunkcje w sferze regulacji i funkcjonalnej występujące na 
różnych etapach reformowania systemu ochrony zdrowia są poniżej analizowane na tle 
dwuczynnikowego schematu tworzenia warunków do powstawania i rozwijania postaw 
przedsiębiorczych przedstawionego w punkcie 1.5. Autorska diagnoza dysfunkcji jest 
w tym rozdziale poprzedzona dwiema diagnozami eksperckimi: Zespołu ds. Rozwią-
zań Systemowych w Ochronie Zdrowia oraz diagnozą zamieszczoną w Zielonej Księ-
dze. Takie zestawienie pokazuje, że diagnoza autorska jest z jednej strony kompatybil-
na z wnioskami i ocenami formułowanymi w diagnozach eksperckich, a z drugiej wno-
si nowe i istotne elementy do analizy i diagnozy sytuacji w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce, pozwalające pełniej wyjaśnić powszechnie diagnozowane dysfunkcje.  

8.1. Diagnoza dysfunkcji systemu ochrony zdrowia: ujęcie ekspertów  

Kilkunastoletnie doświadczenia płynące z podejmowanych po 1990 r. prób refor-
mowania systemu ochrony zdrowia dostarczają bogatego materiału do diagnozowania 
niesprawności systemu ochrony zdrowia, jak również oceny sposobów naprawy syste-
mu. Uwzględniając zakres (przedmiotowy i czasowy) ogólnie dostępnych raportów na 
temat reform systemu ochrony zdrowia, przyjętą przy ich sporządzaniu metodę, jak 
również głębokość analizy oraz ich aktualność, poniżej przedstawione zostaną główne 
wnioski sformułowane w dwóch raportach: raporcie Zespołu ds. Rozwiązań Systemo-
wych w Ochronie Zdrowia [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 
2004] oraz w Zielonej Księdze [Ministerstwo Zdrowia, 2004]. 
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8.1.1. Diagnoza Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia  

Raport Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia diagnozując sy-
tuację w ochronie zdrowia, stawia tezę  

o istnieniu wieloaspektowego kryzysu w ochronie zdrowia, wynikającego z braku równowagi 
między zapotrzebowaniem a możliwościami finansowymi systemu, którego jednym wymiarem 
jest kryzys działania, drugim kryzys zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Specyficzną cechą 
obecnej sytuacji jest kumulowanie się wielu negatywnych zjawisk, z których znaczna część zosta-
ła wywołana błędami władzy, która próbując przeprowadzić reformę, i czyniąc to bez należytego 
przygotowania, prowadziła raczej do pogarszania jakości działania, aniżeli do jego poprawy [Ze-
spół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 8]. 

W diagnozie zespołu wskazywano na następujące przejawy i obszary kryzysu: 
a) pogarszanie się stanu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli,  
b) politykę zdrowotną państwa, w której nie definiuje się strategicznych celów i prio-

rytetów (łącznie ze sposobem przygotowywania i wdrażania reform, które prowa-
dzone były w oderwaniu od celów zdrowotnych), 

c) strategiczne i operacyjne zarządzanie (treści i styl podejmowanych decyzji), 
d) sposoby zbierania i alokacji środków finansowych, 
e) brak procedur dialogu społecznego, 
f) pogłębianie się nieprzejrzystości funkcjonowania systemu, 
g) brak umiejętności, a nawet odczuwanej potrzeby budowania koalicji politycz-

nych sprzyjających zmianom, 
h) kryzys etyczny środowiska medycznego, 
i) ideologiczne przywiązywanie się do niektórych haseł i życzeniowe traktowanie 

wynikających z nich mechanizmów, bez zwracania uwagi na funkcje, które fak-
tycznie realizują i mogą realizować, 

j) pogarszającą się wrażliwość (właściwą zdolność reagowania) niektórych części 
systemu ochrony zdrowia na potrzeby ludności. 

Raport zwraca uwagę na rozmytą odpowiedzialność i wzajemne relacje głównych 
podmiotów uczestniczących w systemie: państwa, płatnika, świadczeniodawców, sa-
morządów terytorialnych i pacjentów [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochro-
nie Zdrowia, 2004, s. 30]. Chodziło w tym przypadku o „wycofywanie się państwa 
z różnych zobowiązań w dziedzinie organizowania i finansowania opieki zdrowotnej, 
a niekiedy nawet aktywnego udziału w ochronie zdrowia (np. negowanie publicznego 
charakteru środków pozostających w dyspozycji kas chorych)” [Zespół ds. Rozwiązań 
Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 30]. Niejasny był zakres odpowiedzialności,  

co było niekiedy efektem technicznych błędów prawnych, a niekiedy – być może – powstawało 
jako skutek zabiegów zainteresowanych podmiotów dążących do uniknięcia zadań. Historia 
ustawy 203 była przykładem braku zdefiniowania – i braku umiejętności rozstrzygnięcia klinczu 
w warunkach przyjmowanych założeń – kompetencji poszczególnych partnerów [Zespół ds. 
Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 30]. 

Podejmując temat przyczyn zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej – traktowanego słusznie jako istotne zagrożenie dla całego systemu 
– raport wskazywał na:  

− różnorodność i sprzeczność celów funkcjonowania, 
− tworzenie warunków do rozwoju kosztem wydatków bieżących, 
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− słabości nadzoru właścicielskiego, 
− brak pełnej odpowiedzialności zakładów za wyniki ekonomiczne, 
− złe zarządzanie w skali mikroekonomicznej, 
− zróżnicowane możliwości przerzucania kosztów, 
− kumulację skutków „starych” długów, 
− motywacje ukryte w umowach [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochro-

nie Zdrowia, 2004, s. 44–47]. 
Autorzy raportu zapoznając się z danymi ekonomicznymi i medycznymi potrzeb-

nymi do wykonania zadania, konstatowali ich daleko idącą niepełność i puentowali 
diagnostyczną część raportu stwierdzeniem, iż byli zaskoczeni, że: „w warunkach tak 
fundamentalnych braków informacyjnych decydentom udaje się niekiedy podjąć racjo-
nalnie uzasadnioną decyzję” [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdro-
wia, 2004, s. 52].  

8.1.2. Diagnoza przedstawiona w Zielonej Księdze  

Jak już wcześniej wspomniano, jednym z kluczowych wniosków formułowanych 
w Zielonej Księdze była konstatacja istnienia trwałego zakłócenia równowagi finanso-
wej systemu. Źródła tego braku równowagi według autorów tego raportu sytuowane 
były w: 

− wadach systemowych,  
− złym zarządzaniu, 
− czynnikach zewnętrznych, głównie gospodarczych i politycznych [Ministerstwo 

Zdrowia, 2004, s. 207]. 
Wśród wad systemowych raport wskazuje na: 
− utrzymywanie zasady bezwzględnego dostępu do świadczeń w sytuacji zagroże-

nia zdrowia i życia, przy stosowanej jednocześnie zasadzie limitowania świad-
czeń i nieopłacaniu tzw. nadwykonań;  

− brak wskazania źródeł finansowania inwestycji; 
− brak skoordynowanej polityki inwestycyjnej; Zielona Księga stwierdza, że:  

Działania organów założycielskich w zakresie finansowania inwestycji samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nadzoru są całkowicie niewystarczające. Doty-
czy to zarówno szczebla centralnego, jak i samorządów terytorialnych. Na skutek ograniczeń 
prawnych organy założycielskie w istocie nie ponoszą odpowiedzialności za powstanie zo-
bowiązań spzoz, chyba że w procesie komunalizacji stały się właścicielem nieruchomości 
oraz majątku swych placówek [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 207]; 

ambicje kierowników zakładów pchają ich niejednokrotnie do zakupu i/lub 
przyjmowania nowoczesnego sprzętu bez posiadania środków niezbędnych do 
jego późniejszego użytkowania; 

− brak strategii oraz instrumentów funkcjonowania rozwiązań publiczno-prywat- 
nych (20% wartości kontraktów z NFZ zawieranych jest z prywatnymi świad-
czeniodawcami, ze środków NFZ refunduje się koszty leków oraz innych pro-
duktów i usług (np. zakupywanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej w ramach outsourcingu);  

− status placówek zdrowotnych (możliwość zaciągania przez samodzielne zakłady 
opieki zdrowotnej zobowiązań bez jakichkolwiek regulacji ograniczających taką 
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możliwość); samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie podlegają 
nadzorowi organu finansowego, np. banku, w sytuacji istnienia dużych, bo cza-
sem sięgających kilkudziesięciu milionów złotych długów. 

Wśród błędów zarządzania Zielona Księga wymienia zarówno te popełniane przez 
płatnika, jak i te popełniane w zakładach: 

− płatnik nie posiadał i/lub niewłaściwie używał niezbędnej informacji o funkcjo-
nowaniu placówek; stawki za usługi były określane dowolnie i niejednokrotnie 
obniżane, bez podstawy w analizie kosztów; 

− nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. 
 
W grupie czynników zewnętrznych destabilizujących system raport wymienia spe-

cyficzne rozwiązania przyjęte w systemie ochrony zdrowia: 
• 

• 
• 

○ 
 r.), 

○ 

                                                       

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są wyłączone z prawa upadło-
ściowego i układowego, 
co pewien czas następuje oddłużenie szpitali379, 
obciążenia podatkowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
nie uwzględniają pełnionych przez nie funkcji publicznych i w wielu przypad-
kach są nadmierne, np.: 

samodzielne zakłady obowiązywała najwyższa stawka podatku od 
nieruchomości (do 2002
nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT za towary i usługi naby-
wane od innych w celu wytwarzania usług zdrowotnych przy jednoczesnej 
niemożności opodatkowania tym podatkiem usług własnych (usługi zdro-
wotne są zwolnione z podatku VAT) i w konsekwencji uzyskania podstawy 
do odliczenia podatku380.  

Na tle tych sądów i opinii przedstawianych w dwóch kluczowych raportach zawie-
rających diagnozę stanu systemu ochrony zdrowia poniżej zaprezentowana zostanie 
diagnoza autorska. Opiera się ona na schemacie rozwoju przedsiębiorczości, który 
definiuje warunki niezbędne dla powstawania postaw przedsiębiorczych oraz warunki 
dopełniające, wzmacniające rozwój postaw przedsiębiorczych.  

8.2. Diagnoza dysfunkcji systemu ochrony zdrowia: ujęcie autorskie  

Chociaż dokonana poniżej diagnoza jest w wielu punktach zbieżna z diagnozą za-
wartą w dwóch przywoływanych wyżej raportach ( jak również z diagnozami przed-
stawianymi w literaturze przedmiotu), to posiada w swojej konstrukcji nowe  elementy, 
które pozwalają pełniej wyjaśnić diagnozowane powszechnie dysfunkcje systemu 
ochrony zdrowia.  

 
379 Jak podaje Zielona Księga, w 1994 r. przyznano dotację budżetową na spłatę długów w wysokości  

1 mld zł, w 1995 – podobnie, w 1997 – umorzono 1,7 mld zł długu, w 1998 r. umorzono 8 mld zł długu 
[Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 208]. 

380 Wartość podatku VAT w towarach i usługach nabywanych przez placówki zdrowotne Ministerstwo 
Zdrowia szacowało w 2004 r. na około 1 mld zł. 

 



 289 

Diagnoza autorska wykazuje, że podstawowe źródła dysfunkcji w systemie ochrony 
zdrowia wynikają z niemożności pełnej realizacji podstawowych praw własności. Ta 
dysfunkcja uznana jest za pierwotną i determinującą występowanie negatywnych zja-
wisk i konsekwencji wykazywanych w opracowaniach eksperckich i w literaturze 
przedmiotu, a niewiązanych bezpośrednio do tej pory z brzegowymi warunkami two-
rzenia pola dla powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w systemie ochrony 
zdrowia, w tym przede wszystkim z prawami własności.  

8.2.1. Dysfunkcje płynące ze sfery regulacji a dotyczące praw własności  

Strukturalna niemożność realizowania praw własności dotyczy w pierwszym rzę-
dzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli zakładów prze-
kształconych z jednostek i zakładów budżetowych. Jednak można również wskazać na 
ograniczenia w korzystaniu z praw własności przez właścicieli niepublicznych zakła-
dów, również tych, które tworzone były wyłącznie w oparciu o prywatny kapitał i nie 
powstawały na bazie restrukturyzowanych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
Problemy z korzystaniem z praw własności w odniesieniu do samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej (czyli tej formy organizacyjno-prawnej zakładów 
opieki zdrowotnej, która została przyjęta do przeprowadzenia reformy z 1999 r.) poja-
wiły się już na etapie definiowania właściciela i przenoszenia własności. 

Sposób przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej jest dobrym przykładem dwóch strukturalnych 
błędów popełnionych w tym zakresie. 

Po pierwsze, nowi (po 1999 r.) właściciele zakładów opieki zdrowotnej: jednostki 
samorządu terytorialnego, byli ułomnymi właścicielami przekazanego im mienia (ma-
jątku) zoz. Wynikało to w głównej mierze z rozwiązań przyjętych przy przenoszeniu 
własności i nieuporządkowania stosunków własnościowych: brakowało stosownych 
wpisów w księgach wieczystych, obok własności państwowej do jednostek samorządu 
terytorialnego trafiała na powrót własność komunalna, przy czym na fali reprywatyza-
cji pojawiały się pozwy o zwrot mienia pozostającego w zasobach samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do tego dochodziły kłopoty z transferem wła-
sności do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednostki samorzą-
du terytorialnego przekazywały im zasoby albo w bezpłatne użytkowanie, albo 
w trwały zarząd, albo na własność. Takie zróżnicowanie rodziło określone skutki 
prawne i prowadziło do wykształcania się różnych co do intensywności i zakresu po-
staw identyfikowania się nowego użytkownika, zarządcy lub właściciela (samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) z majątkiem, który pozostawał w jego 
dyspozycji (por. p. 5.4.1).  

Dopełniającym wymiarem systemowych trudności z transferem własności była 
kwestia przejmowania długów zakładów przekształcanych w samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, czyli rozstrzygnięcia, kto ma te długi przejmować. Trudno-
ści wynikały z braku precyzji w zapisach ustawy z 13 października 1998 r.381 Stanowi-

                                                        
381 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872 z późn. zmianami). 
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sko Trybunału Konstytucyjnego było w tej kwestii jednoznaczne i wskazywało na 
samorząd jako na podmiot odpowiedzialny za te długi382. 

Ten wątek łączy się z problemem definiowania przez ustawodawcę zadań dla jed-
nostek samorządu terytorialnego bez równoczesnego przyznania samorządom odpo-
wiednich środków na realizację tych zadań. Samorządy kierowały skargi do Trybunału 
Konstytucyjnego, ale Trybunał stwierdził, że przeniesienie na samorządy obowiązków 
i uprawnień organów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej nie wywołało większych skutków w ich gospodarce finansowej, a problem 
nie dotyczy tylko samorządu terytorialnego, ale także innych podmiotów, takich jak 
Skarb Państwa czy akademie medyczne, które również pełnią funkcję organów założy-
cielskich [Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał..., 2004]. Warto odnotować, że taka 
ocena skutków finansowych (dla samorządów) przejęcia zadłużonych zakładów opieki 
zdrowotnej została podważona wnioskami płynącymi z kontroli NIK [NIK, 2003, s. 5].  

Po drugie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie mógł realizować 
wszystkich praw własności: ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio 
patitur, czyli prawa używania rzeczy i pobierania pożytków z rzeczy, na ile zezwala 
racja prawna, oraz ius disponendi, czyli prawa dysponowania (rozporządzania) własno-
ścią, zmiany jej tytułu. 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie miał przede wszystkim moż-
liwości pełnego użycia własności i korzystania z niej (ius utendi, fruendi) ani też dys-
ponowania własnością (ius disponendi).  

Ius utendi, fruendi było ograniczane po pierwsze dlatego, że przejęte elementy ma-
jątku ruchomego mogły zostać wykorzystane przez samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej tylko do świadczenia usług zdrowotnych. Odnosiło się to nie tylko 
do sprzętu i aparatury medycznej, ale również do sposobu wykorzystywania pomiesz-
                                                        

382 Rada Miejska w Białej Podlaskiej i Kołobrzegu oraz Rada Powiatu w Drawsku Pomorskim i Rada 
Powiatu Gorzowskiego oraz Rada Gminy Żukowice wystąpiły do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdze-
nie niezgodności z Konstytucją RP art. 47 i art. 80 ust. 1 powyższej ustawy w zakresie powodującym od-
powiedzialność jednostek samorządu terytorialnego przejmujących uprawnienia organu administracji rzą-
dowej, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, za zobowiązania finansowe tychże 
zakładów powstałe do 31 grudnia 1998, tj. do momentu, kiedy organem założycielskim dla tych zakładów 
był właściwy organ administracji rządowej. Jednostkom samorządu terytorialnego zostały przekazane 
uprawnienia organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej bez oddłu-
żenia tych zakładów lub przekazania stosownych środków finansowych na wyrównanie ich ujemnego 
wyniku finansowego powstałego przed 31 grudnia 1998 r. Jednostki samorządu terytorialnego przejęły 
również odpowiedzialność za zobowiązania finansowe zakładów powstałe przed 31 grudnia 1998 r. Wnio-
skodawcy wskazywali, że na jednostki samorządu terytorialnego przeniesiona została odpowiedzialność 
majątkowa za zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy jednoczesnym 
zwolnieniu Skarbu Państwa z tej odpowiedzialności, co jest sprzeczne z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, 
zgodnie z którym jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych 
odpowiednio do przypadających im zadań. Zmiana zadań winna skutkować m.in. odpowiednią zmianą 
w dochodach publicznych. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tego stanowiska. Stwierdził, że samo-
dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma osobowość prawną, niezależną od osobowości Skarbu 
Państwa, a przez to także zdolność do tego, aby być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków mająt-
kowych (art. 40 kodeksu cywilnego formułuje ogólną zasadę, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialno-
ści za zobowiązania innych państwowych osób prawnych). Stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu Trybunału 
Konstytucyjnego: „Sama kondycja finansowa tychże zakładów jest przede wszystkim problemem samo-
dzielnych – także w sferze stosunków majątkowych – podmiotów prawa, wyposażonych w osobowość 
prawną”, sugeruje bardzo uproszczoną wizję finansowania zakładów opieki zdrowotnej, jaką posługiwał się 
Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, por.: [Trybunał Konstytucyjny, 2000]. 
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czeń i lokali na cele niezwiązane ze świadczeniem usług zdrowotnych. Wskutek przy-
jętych rozwiązań również prawo do pobierania pożytku z wykorzystania rzeczy działa-
ło w warunkach ograniczeń (ten wątek będzie rozwijany w dalszej części pracy). Sam 
spzoz nie mógł prowadzić działalności gospodarczej innej niż działalność w zakresie 
świadczenia usług zdrowotnych383.  

Po wtóre, zasoby nie zawsze były wykorzystywane zgodnie z wolą właściciela, któ-
ry bardzo często był zmuszany do używania swojej własności nawet wtedy, kiedy  
jej użycie nie dawało właścicielowi żadnych pożytków, a czasami wręcz przeciwnie  
– narażało go na straty wynikające z używania własności (tu przykładem jest zadłuża-
nie się spzoz wskutek udzielania świadczeń ponadlimitowych, które następnie nie były 
opłacane przez płatnika).  

Ius utendi, fruendi a obowiązek świadczenia usług 

Klasycznym przykładem na zilustrowanie dysfunkcji w pełnym używaniu własno-
ści jest obowiązek świadczenia przez zakład usług zdrowotnych w sytuacji zagrożenia 
życia nawet wówczas, kiedy są uzasadnione obawy nieuzyskania zapłaty lub bardzo 
wyraźne przesłanki, że świadczenia te nie zostaną opłacone.  

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia 
świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu opieki zdrowotnej 
potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na za-
grożenie życia lub zdrowia384. Jest przy tym bez znaczenia, czy pacjentem jest osoba 
ubezpieczona, czy nieposiadająca ubezpieczenia. Na samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej (i jego organ założycielski) spada więc ciężar obowiązku udzielenia 
świadczenia (użycia zasobów) bez gwarancji otrzymania zapłaty.  

Jak to już wskazywano we wcześniejszych rozdziałach, takie rozwiązania prowa-
dziły przez kilka lat do głębokich dysfunkcji. Do momentu wejścia w życie zapisów 
Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych385 bardzo często zakłady opieki zdrowotnej musiały dochodzić 
na drodze sądowej swoich praw do zapłaty za świadczenia udzielone w stanach zagro-
żenia życia osobom nieubezpieczonym oraz osobom ubezpieczonym, ale powyżej 
limitów określonych w kontraktach z płatnikiem. Orzecznictwo sądów w sprawach 
o zwrot kosztów za świadczenia ponadlimitowe było przy tym zróżnicowane, co tylko 
dodatkowo wzmacniało elementy niepewności i ryzyka leżących po stronie świadcze-
niodawców.  

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z 10 kwietnia 2002 r. zasądził od Branżo-
wej Kasy Chorych na rzecz Szpitala MSWiA 250 tys. zł za ponadlimitowe świadcze-
nia. Uznał, że szpital nie mógł odmówić pacjentom usług zdrowotnych tylko dlatego, 
że kasa ustaliła limity świadczeń. Uzasadnił, że najważniejsze w służbie zdrowia jest 
zdrowie pacjenta, a nie ustalone limity [Matusz, 2002]. 

                                                        
383 O ile zadania takie nie zostały zapisane w statucie spzoz. 
384 Art. 7 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 

z późn. zmianami) przewiduje, że „(...) żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu opieki zdrowotnej potrzebuje na-
tychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia”. 

385 Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135. 
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Jak wskazuje Nesterowicz [Nesterowicz, 2005], linia orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego była jednak odmienna. W wyroku z 7 sierpnia 2003 r. (sygn. IC CKN 393/01) 
Sąd Najwyższy orzekł, że umowy pomiędzy szpitalami a kasami chorych, określające 
liczbę i rodzaj zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych, są wiążące [Lewandowska, 
2003; Nesterowicz, 2005]. W wyroku z 21 grudnia 2004 r. (sygn. I CK 320/04) Sąd 
Najwyższy stwierdził, że „zamknięta pula pieniędzy określona przez ustawodawcę 
wysokością stawki wyznacza poziom bezpieczeństwa zdrowotnego. Ta świadomość 
musi dotrzeć do społeczeństwa. Żaden podmiot działający w sferze ochrony zdrowia 
nie może wykraczać poza środki przyznane mu na ten cel”. Na tej zasadzie Sąd Naj-
wyższy oddalił skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia żądanie zapłaty za 
świadczenia zdrowotne udzielone przez Centrum Zdrowia Dziecka, które nie były 
wcześniej zakontraktowane w umowie [Lewandowska, 2003; Nesterowicz, 2005]. 

Sąd Najwyższy stanął tu na gruncie dyscypliny finansowej obowiązującej Narodo-
wy Fundusz Zdrowia (poprzednio kasy chorych). Przyjął, że podstawą udzielania 
świadczeń zdrowotnych jest wyłącznie cywilnoprawna umowa o ich udzielanie. Usto-
sunkowując się do zarzutu naruszenia art. 68 Konstytucji, powiedział też to, czego 
nigdy nie powiedziały organy państwa: „władza publiczna jest organizatorem opieki 
zdrowotnej. Nic więcej Konstytucja nie mówi. Wszystkie inne kwestie związane 
z opieką zdrowotną powierza ustawodawstwu zwykłemu” [Nesterowicz, 2005]. To 
interesujący przyczynek do dyskusji na temat zakresu odpowiedzialności władzy pu-
blicznej za ochronę zdrowia, w tym również obowiązków właściciela, czyli jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Różne orzeczenia sądów w sprawach o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe mogą 
być wykorzystane do wsparcia twierdzenia o znacznym poziomie ryzyka związanego 
ze świadczeniem usług zdrowotnych przez świadczeniodawców publicznych.  

Dopiero Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych wprowadziła pewne gwarancje dla świadcze-
niodawców w tym zakresie. Artykuł 19 tej ustawy głosi:  

1. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy nie-
zwłocznie.  

2. W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świad-
czeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadcze-
niobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie (...).  

3. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma 
prawo do wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy 
w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielania nie-
zbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.  

4. W celu uzyskania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa wnio-
sek do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz z ra-
chunkiem, wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz pisemnym 
przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze 
środków publicznych386. 

Ustawodawca wzmocnił zatem pozycję samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, ale dopiero praktyka pokaże, czy NFZ będzie się wywiązywał z obowiąz-

                                                        
386 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135).  
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ku pokrywania tych kosztów. Są pewne przesłanki (wyprowadzane z polityki NFZ 
względem świadczeniodawców w przeszłości), by utrzymywać, że NFZ będzie kwe-
stionował ilość świadczeń ponadlimitowych i zasadność ich świadczenia. Takiej po-
stawie NFZ sprzyjać mogą użyte w przywoływanych powyżej w art. 19 pojęcia nie-
ostre („stany nagłe” i „świadczenia w niezbędnym zakresie”) oraz pojęcia dobrze zna-
ne, ale trudne do oszacowania („koszty”).  

Warto przy okazji sporów sądowych o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe zwró-
cić uwagę na pozycję władzy sądowniczej. To sąd określa, jakie warunki przesądzają 
o uznaniu danych przypadków za „zagrażające życiu”, i tym samym decyduje, które 
zabiegi udzielone pacjentom są zabiegami rutynowymi387. Spory sądowe o świadcze-
nia ponadlimitowe mają jeszcze jeden, istotny praktyczny wymiar. Jest nim czas 
upływający od momentu założenia sprawy sądowej przez zakład, który wykonał 
świadczenia ponadlimitowe i nie otrzymał zwrotu kosztów, do momentu zasądzenia 
stosownej kwoty. Praktyka sądowa pokazuje, że czas ten liczony jest w miesiącach i 
latach388. Biorąc pod uwagę kłopoty samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej z płynnością finansową, takie długie oczekiwanie na zwrot kosztów istotnie 
nie służy zakładom opieki zdrowotnej. 

                                                       

Wzmiankowane powyżej ograniczenia praw właściciela do czerpania pożytku 
z wykorzystania rzeczy (czyli czerpania środków ze sprzedaży usług zdrowotnych) 
i narażanie przez to samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na długi 
było dodatkowo negatywnie wzmocnione regulacjami dotyczącymi działalności ko-
morników. 

Rezultatem zadłużenia szpitali były bowiem egzekucje komornicze wykonywane na 
rzecz pracowników (zaskarżone niewypłacone 203 zł podwyżki z ustawy) oraz do-
stawców. Długi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej traktowane 
były w taki sam sposób jak wierzytelności innych podmiotów gospodarczych, w dzia-
łalności których nie notowano tak istotnych ograniczeń w używaniu własności. 

Pomijając zasadnicze konsekwencje takich działań (przejmowanie kwot transfero-
wanych z NFZ do zakładów czy przejmowanie niektórych składników mienia zakła-
dów), wskazać można na wysokie koszty samej procedury. Dla przykładu, Wojewódz-
ki Szpital Zespolony w Białymstoku w roku 2003 z tytułu ściągnięcia należności pra-
cowniczych wydał na komorników ponad 1 mln zł, a dodatkowe 285 tys. na egzekucję 
długów handlowych [Ludwiczak, 2004].  

Łatwość, z jaką komornicy realizowali egzekucje długów szpitali w połączeniu 
z wysokimi wynagrodzeniami uzyskiwanymi za te czynności, skłoniły sejm do podję-
cia prac nad wprowadzeniem sądowej kontroli opłat z tytułu egzekucji długów. Ko-
mornicy zajmowali w NFZ jako swój przychód środki publiczne przeznaczone na fi-
nansowanie zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych. Obciążająca dłużnika opłata 
(koszt egzekucji) była wysoka, bo wynosiła 15% długu (maksymalnie 30 średnich 
płac). W pierwszym kwartale 2004 r. objętych komorniczą egzekucją było około 100 
mln zł długów [Walencik, 2004]. 

 
387 Instytut Kardiologii z Anina wystąpił do Sądu Apelacyjnego o refundację świadczeń udzielonych 

ponad limit na sumę ponad 4 mln zł. Sąd Apelacyjny w dniu 11 lutego 2005 r. oddalił pozew, argumentu-
jąc, że przedstawione do refundacji zabiegi były rutynowe, za: [Domagalski, 2005c]. 

388 Warszawski Sąd Apelacyjny zasądził 23 marca 2005 r. sumę 555 tys. zł na rzecz Szpitala-Pomnika 
Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu jako refundację wydatków poniesionych przez 
CZD w 2001 r. za ponadlimitowe specjalistyczne zabiegi ratujące życie, za: [Domagalski, 2005c]. 
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Przyjęta we wrześniu 2004 r. przez sejm poprawka do ustawy uzależniała wysokość 
opłaty komorniczej od wydatków i nakładu pracy komornika oraz od wyegzekwowanej 
należności. Nadmierną wysokość tej opłaty sąd mógł ograniczać. Poprawki sejmowe 
zniosły również zaliczkę na poczet egzekucji, która decyzją sejmu z lipca 2004 r. miała 
być wypłacana komornikom [Walencik, 2004]. Sytuacja z egzekucją komorniczą po-
gorszyła się dodatkowo w 2005 r., kiedy to weszły w życie zmiany w kodeksie postę-
powania cywilnego389 zezwalające komornikom na zajmowanie również tych środków, 
które przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń. Spowodowało to falę strajków 
w zakładach opieki zdrowotnej i skutkowało wprowadzeniem (na czas ograniczony, do 
31 grudnia 2005 r.) zapisów uniemożliwiających zajmowanie przez komorników środ-
ków przeznaczonych na płace dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej390.  

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i re-
strukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, komornicy musieli zawieszać 
postępowania egzekucyjne po uruchomieniu restrukturyzacji szpitali. Niestety, ustawa 
nie reguluje następstw zawieszenia postępowań egzekucyjnych, co na gruncie prawa 
cywilnego rodzi różnice w interpretacji i stwarza możliwość blokowania (bezproduk-
tywnie, bo bez możliwości zaspokajania wierzycieli) w depozytach sądowych 25% 
dwuletnich środków z wypłacanych przez NFZ kwot [Sługiewicz, 2005]. 

Ius disponendi a finansowanie przez właściciela należących do niego zakładów  

Największe ograniczenia w realizowaniu przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej praw własności występowały (i wciąż występują) w stosunku do 
prawa dysponowania rzeczami (własnością), ius disponendi. Można tu wyróżnić dys-
ponowanie majątkiem przez właściciela (jednostki samorządu terytorialnego) oraz 
przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako użytkownika tego majątku 
(lub właściciela, jeżeli samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej ma-
jątek został przekazany na własność). Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem wyra-
żają się niemożnością wykorzystywania środków finansowych właściciela samodziel-
nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sposób zamierzony przez tegoż właści-
ciela.  

W istniejącym stanie prawnym samorządy mogą finansować działalność swoich za-
kładów w bardzo niewielkim zakresie, głównie przez organizowanie programów profi-
laktycznych. Nie mogą natomiast zakupywać usług zdrowotnych nawet wówczas, 
kiedy jest taka wola samorządu i są środki na realizację takiego przedsięwzięcia391. 

                                                        
389 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2005, nr 13, poz. 98). 
390 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodziel-

nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 64, poz. 566). 
391 Interesujący jest tu przykład samorządu w Kruszwicy, który zaproponował publicznym zakładom 

opieki zdrowotnej pieniądze za udzielanie świadczeń zdrowotnych. Minister M. Balicki komentując infor-
mację prasową na ten temat, wysunął argumenty podobne do tych, których użył w stosunku do zakazu 
pobierania opłat od pacjentów, tj. że – jego zdaniem – pieniądze za świadczenia otrzymywane przez pu-
bliczne podmioty powinny pochodzić wyłącznie od Narodowego Funduszu Zdrowia. Samorządy mogą 
finansować ich działalność, ale poprzez organizację programów profilaktycznych. Dopuszczalne są także 
inne formy pomocy, ale płacenie za usługi jest niedopuszczalne, za: [Wypowiedź ministra..., 2004]. 
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Zapis art. 54 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej mówi co prawda o możliwo-
ści finansowania zadań zakładu opieki zdrowotnej ze środków publicznych pozostają-
cych w dyspozycji podmiotu, który utworzył zakład czy jednostki samorządu teryto-
rialnego, ale transfer środków do spzoz jest obwarowany szeregiem warunków ograni-
czających; najważniejsze (przedstawiane w p. 5.5.1) to enumeratywnie wyliczone cele, 
na które mogą być przeznaczone dotacje (określone w art. 55 ustawy o zakładach opie-
ki zdrowotnej). Nie ma wśród nich takich, które dawałyby możliwość przekazywania 
dotacji na działalność bieżącą.  

Stosowanie takiego rozwiązania (właściciel zasobów zakupujący w zakładzie będą-
cym jego własnością świadczenia zdrowotne dla mieszkańców) pozostaje co prawda 
w sprzeczności z logiką, ale nie jest sprzeczne z zasadą swobody wykorzystywania 
przez właściciela posiadanych przez niego środków w sposób uznany przez niego za 
właściwy. Środki właściciela mogą pod pewnymi warunkami być wykorzystane na 
cele inwestycyjne, ale nie na cele operacyjne, w tym zasilanie finansowe samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zapisy prawa, które wykluczają moż-
liwość finansowania przez samorządy swoich zakładów opieki zdrowotnej w formach 
i wymiarze uznanych przez właściciela za właściwe, można traktować jako struktural-
ne przeszkody w realizowaniu pełnych praw własności.  

W sytuacji tak istotnych ograniczeń z jednej, a potrzeb z drugiej strony podejmo-
wane były różne działania, żeby samorządy mogły transferować środki do samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na przykład władze Warszawy rozwa-
żały udzielenie pomocy szpitalom w formie kredytu (80 mln dla szpitali: Grochow-
skiego, Praskiego i Śródmiejskiego), ale w obliczu trudności budżetowych wycofały 
się z tego pomysłu. W rezultacie samorząd miejski zdecydował się na poręczenie za 
długi dla siedmiu szpitali (do trzech wymienionych wyżej doszły: Bielański, Czernia-
kowski, dziecięcy (przy ulicy Kopernika) oraz Wolski) na sumę 60 mln złotych [War-
szawa poręczy..., 2004].  

Samorządy udzielały również poręczeń dla kredytów zaciąganych przez samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w bankach komercyjnych lub u dostawców. 
Środki z kredytów były wykorzystywane przez samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej według ich najpilniejszych potrzeb. Jednak zakres stosowania tej metody 
był ograniczony, gdyż limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego nie po-
zwalały na zwiększenie gwarancji i poręczeń. Próby udzielania poręczeń w wyższej 
wysokości, niż przewidywało prawo, były zaskarżane przed sądami392.  

Trzeba zaznaczyć, że koszt całkowity takiego rozwiązania jest wyższy niż bezpo-
średni transfer środków z organu założycielskiego do samodzielnego zakładu (dodat-
kowo bowiem jest to koszt kredytu ponoszony przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej).  

Powyższy przypadek pokazuje, że zarówno od strony regulacji (zapisy prawa nie 
dopuszczające do zakupu usług zdrowotnych przez samorząd czy przeznaczania środ-
ków publicznych pozostawionych do dyspozycji samorządu do pokrywania wydatków 
bieżących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), jak i funkcjonal-
nej (ograniczone środki finansowe samorządów z jednej i wysoki poziom zadłużenia 

                                                        
392 Na przykład Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zaskarżyło uchwały Sejmiku Wo-

jewództwa Łódzkiego o poręczeniu długoterminowego kredytu w wysokości 51 mln zł dla Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa Medycznego oraz szpitali w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, za: [Frey, 2005b].  
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zakładów opieki zdrowotnej z drugiej strony) nie tworzą warunków do pełnej realizacji 
praw własności.  

W obszarze zasilania finansowego samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i za-
ciągania przez te zakłady zobowiązań obserwujemy równie interesującą dysfunkcję. 
Oto bowiem właściciel (jednostki samorządu terytorialnego) jest silnie ograniczany 
w zakresie swobody transferu środków do swoich zakładów, a z drugiej samodzielne 
zakłady są słabo (tj. nieefektywnie) ograniczane, jeżeli chodzi o możliwość zaciągania 
zobowiązań, w tym przede wszystkim wobec dostawców. Nie ma bowiem żadnych 
regulacji ograniczających zaciąganie zobowiązań powyżej przyjętego limitu393. Wła-
ściciel nie ma zatem bezpośrednio działających narzędzi kontroli nad samodzielnym 
zakładem w tym zakresie, natomiast musi spłacać wierzytelności zakładu. Oczywiście 
można podnosić, że organ założycielski posiada uprawnienia i narzędzia kontroli nad 
kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ale przedstawia-
ny w p. 7.3.5 poziom zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej w widoczny sposób kwestionuje efektywność wykorzystywania tych narzędzi 
i rozwiązań.  

Rozmiar i tempo zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów może przy 
tym stworzyć poważne zagrożenie dla jednostek samorządu terytorialnego. Może bo-
wiem dojść do sytuacji, kiedy długi zakładu osiągną taki poziom, że samorząd nie 
będzie mógł – przejmując najpierw długi zakładu – takiego zakładu zlikwidować. Cie-
kawym przypadkiem (swego rodzaju memento) jest tu szpital w Gorzowie, którego 
długi na początku 2005 r. szacowano na ponad 200 mln zł, czyli więcej niż wynosił 
budżet miasta [Szparkowska, 2005ł]. Zatem miasto (jako organ założycielski) – nawet 
gdyby chciało – nie mogło przejąć długu i zlikwidować szpitala.  

Nawet jednak skuteczna interwencja organu założycielskiego i ewentualny wniosek 
o przekształcenie zadłużonego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w zakład budżetowy nie stanowi rozwiązania problemu. Nie do końca bowiem wiado-
mo, jak odbywałoby się finansowanie usług świadczonych przez zakład budżetowy, 
który (nie posiadając osobowości prawnej) nie mógłby podpisywać umów z NFZ. 
Można konkludować, że to istniejące regulacje prawne oraz niewłaściwie realizowane 
funkcje nadzoru właścicielskiego prowadziły do sytuacji, w której jednostki generowa-
ły ogromne zadłużenie, a ich organy założycielskie nie podejmowały decyzji o likwi-
dacji nieefektywnych zakładów [Ministerstwo Zdrowia, 2003].  

Wskazując na braki w regulacji odnoszące się do zaciągania zobowiązań, trzeba 
równocześnie skonstatować brak rozstrzygnięć skłaniających organy założycielskie do 
racjonalizacji zasobów, w tym głównie szpitali (jako posiadających największy udział 
w wykorzystywaniu środków publicznych na ochronę zdrowia). Nie ma zapisów, które 
skłaniałyby do łączenia czy zamykania szpitali, i brak jest również – wypracowanych 
specjalnie dla sektora ochrony zdrowia – regulacji umożliwiających zmianę formy 
organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego 
ewentualnej prywatyzacji. Można oczywiście dowodzić, że istniejące regulacje prawne 
nie zamykają drogi dla prywatyzacji szpitali (przykłady można znaleźć w p. 8.2.2), ale 
fakt odejścia od idei zapisanej w rządowym projekcie ustawy o pomocy publicznej 
i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (p. 6.4.1) może zaświadczać o braku 

                                                        
393 Zadłużanie się spzoz następuje do momentu wyczerpania się cierpliwości niezaspokojonych dostaw-

ców (wierzycieli). 
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motywacji do tworzenia zachęt dla przekształceń własnościowych w systemie ochrony 
zdrowia.  

Jedną z przyczyn śladowego jedynie przekształcania zasobów lecznictwa szpitalne-
go (łącznie czy prywatyzacja szpitali) była m.in. rozproszona własność szpitali. Wła-
sność szpitali spoczywa w rękach trzech aktorów: samorządu województwa, powiatu 
oraz miasta. Praktyka wykorzystania programów restrukturyzacji przedstawianych 
w rozdziale 5 (por. p. 5.4.3) pokazała, że skłonność jednostek samorządu terytorialne-
go do współdziałania i rezygnowania z części swoich wpływów/władzy w imię racjo-
nalizacji sieci szpitali i uzyskania korzyści w wymiarze makroekonomicznym jest bar-
dzo ograniczona. Dodatkowo działania racjonalizujące sieć szpitali były utrudnione 
przez konieczność partycypacji w tym procesie innych podmiotów/aktorów społecz-
nych, np. związków zawodowych394.  

Brak gwarancji dla ustrojowego miejsca podmiotów prywatnych w systemie 
ochrony zdrowia  

Chociaż możliwości otwierania prywatnych hurtowni leków, aptek, gabinetów le-
karskich, praktyk pielęgniarskich i położnych i niepublicznych zakładów opieki zdro-
wotnej zostały stworzone już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, to 
na ostateczne uporządkowanie regulacji określających warunki dopuszczania prywat-
nych świadczeniodawców do świadczenia usług zdrowotnych trzeba było czekać aż do 
roku 2004395.  

Choć w sferze regulacji pozycja niepublicznych świadczeniodawców została spre-
cyzowana, to można było odnotować przypadki prób rewidowania zapisów określają-
cych miejsce prywatnego sektora w systemie ochrony zdrowia i nierzadkie były sytu-
acje dokumentujące brak poparcia dla prywatnego sektora w systemie ochrony zdrowia 
tak ze strony ustawodawcy (por. p. 7.5.3), jak i niektórych władz lokalnych396. W tym 
miejscu można raz jeszcze przywołać inicjatywę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i dokona-
ne w jej wyniku w lipcu 2005 r. zmiany w zapisach ustawy o zawodzie pielęgniarki 
i położnej wprowadzające zakaz pracy pielęgniarek i położnych w publicznych i nie-
publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nale-
                                                        

394 Jak pokazała sprawa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, uchwała sejmiku 
województwa o likwidacji bądź przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podjęta zgodnie 
z art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Naczelny 
Sąd Administracyjny uchwałę w sprawie przekształcenia publicznego zoz uznał za akt normatywny, wyko-
nawczy, podjęty na podstawie ustaw o zakładach opieki zdrowotnej oraz o samorządzie. Ponieważ zaś art. 
19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych daje związkom prawo opiniowania założeń i projektów ustaw 
oraz projektów aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym ich zadaniami, uchwała powinna 
być skonsultowana ze związkiem zawodowym reprezentatywnym dla pracowników ochrony zdrowia, za: 
[Frey, 2005].  

395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indy-
widualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych 
wpisem do rejestru (Dz.U. 2004, nr 65, poz. 602). 

396 Przywołać tu można inicjatywę szczecińskich radnych (reprezentujących SLD) zmierzającą do prze-
kształcenia sprywatyzowanej podstawowej opieki zdrowotnej z powrotem w publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, por. p. 8.2.9 [Sienkiewicz, 2003c]. 
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ży z całą mocą podkreślić, że odwołanie się ustawodawcy (po zakwestionowaniu tego 
zapisu przez Trybunał Konstytucyjny) do vacatio legis i odłożenie w czasie (do 
1 stycznia 2007 r.) wprowadzenia w życie tego zapisu [j.t.p., 2005] jest poważną prze-
słanką wskazującą na chęć ograniczenia przez ustawodawcę zakresu wykorzystywania 
podmiotów sektora niepublicznego w systemie ochrony zdrowia. Fakt ten może być 
również wykorzystywany w dyskusji na temat ustrojowej (modelowej)397 roli sektora 
prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce dla wsparcia tezy, że gwarancje dla 
działania prywatnych świadczeniodawców nie są całkowite.  

Może to dokumentować również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 
2006 r., który zapadł po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przez prezydenta A. Kwa-
śniewskiego przed podpisaniem uchwalonej w maju 2004 r. nowelizacji ustawy o za-
kładach opieki zdrowotnej. Chodziło o zakaz udzielania konkurencyjnych świadczeń 
medycznych na terenie publicznych zoz przez niepubliczną służbę zdrowia, do której 
senat wniósł poprawkę ustanawiającą wyjątek od tego zakazu. Wyłączył z niego mia-
nowicie świadczenia podstawowe i stomatologiczne. Uzasadnił to względami społecz-
nymi. Trybunał Konstytucyjny zdecydował398, że lekarze prowadzący prywatne prak-
tyki (lekarze domowi) i dentyści mogą przyjmować pacjentów na terenie publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej [PAP, 2006]. Można na wyrok Trybunału patrzeć dwoja-
ko. Utrzymanie możliwości działania prywatnych praktyk lekarzy i dentystów w bu-
dynkach spzoz cieszy, ale niepokoi zamknięcie takiej możliwości dla działalności pry-
watnych praktyk innych specjalności. Takie różnicowanie prywatnych świadczenio-
dawców słabo konweniuje z zasadami równości szans i podmiotów na rynku usług 
zdrowotnych. Jak słusznie zaznaczył prezes Trybunału Konstytucyjnego, podczas roz-
patrywania tej sprawy ujawniła się bezradność ustawodawcy, który nie zna odpowiedzi 
na pytanie, jak rozwiązać kwestię deficytu świadczeń zdrowotnych w sytuacji, kiedy 
sprzęt specjalistyczny nie jest w pełni wykorzystany, kiedy są lekarze, którzy mogliby 
go obsługiwać, lecz nie pozwalają na to finansowe limity NFZ [Kroner, 2006]. Prezes 
Trybunału wyraził również nadzieję, że sejm będzie uważnie śledził skutki wprowa-
dzonego zakazu działalności niepublicznej służby zdrowia w placówkach publicznych 
i zareaguje stosowną korektą prawa, jeśli będzie taka potrzeba [Kroner, 2006]. Przy-
kład ten pokazuje, że podejście inkrementalne do reformowania systemu ochrony 
zdrowia może bardzo niekorzystnie skutkować dla prywatnych świadczeniodawców, 
w sposób znaczący zwiększając poziom ryzyka dla tych podmiotów.  

Rozproszenie własności  

We wcześniejszych rozdziałach wskazywano na trudności w harmonizowaniu pla-
nów i działań dotyczących przekształcania lecznictwa szpitalnego. Jak wskazuje Mur-
kowski [Murkowski, 2003], rozproszenie własności publicznych szpitali (własność 

                                                        
397 Należy przez to rozumieć brak dokumentu o charakterze programowym, przygotowanego przez re-

sort zdrowia i przyjętego przez sejm, który by określał miejsce sektora prywatnego w systemie ochrony 
zdrowia w chwili obecnej (tj. jego zadania, obszary działania, powiązania z sektorem publicznym, etc.) oraz 
projektowane dla tego sektora miejsce w przyszłości.  

398 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt Kp 2/04 (Mon. Pol., 2006, 
nr 30, poz. 333 i 334). 

 



 299 

szpitali mogła spoczywać w rękach siedmiu organów założycielskich)399 jest jedną 
z najbardziej dokuczliwych barier hamujących w istotny sposób racjonalizację wyko-
rzystania zasobów w opiece stacjonarnej, co w sposób bezpośredni przenosi się na 
perspektywy ich przekształcania i restrukturyzacji i może tłumaczyć ograniczone wy-
niki restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego.  

Zmiany w podziale administracyjnym kraju również nie przysłużyły się koncepcji 
porządkowania bazy szpitali i ich restrukturyzacji i można za Murkowskim [Murkow-
ski, 2003] przyznać, że poważnym problemem są szpitale należące do poszczególnych 
szczebli samorządu terytorialnego, zlokalizowane na terenie byłych 49 miast woje-
wódzkich, a w szczególności miast będących siedzibami akademii medycznych.  

8.2.2. Brak spójnych regulacji umożliwiających prywatyzację  

Obok wyróżnionych powyżej regulacji utrudniających pełną realizację praw wła-
sności wskazać trzeba również na inny obszar, który w istotny sposób hamował proce-
sy restrukturyzacji zasobów sektora ochrony zdrowia. Jest to obszar prawnych regula-
cji dotyczących prywatyzacji w sektorze ochrony zdrowia. W odróżnieniu od innych 
sektorów, do których odnoszą się zapisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych400, brak jest przepisów prawa 
określających w całościowy sposób formy i sposoby przekształcania publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej w prywatne spółki. Na ten brak wskazywali liderzy prze-
prowadzający duże projekty tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej401. 
Nawet jednak w obliczu braku odpowiednich regulacji prywatyzacja publicznych za-
sobów systemu ochrony zdrowia była – choć w małym zakresie – prowadzona, co 
pośrednio zaświadcza o postawach przedsiębiorczych osób i instytucji realizujących te 
projekty przekształceń. 

Prywatyzacja szpitali przez samorządy 

W sytuacji sygnalizowanych powyżej braków prywatyzacja szpitali dokonywała się 
jedynie sporadycznie i bardzo wolno. Dyrektorzy szpitali, samorządowcy, związki 
zawodowe i zakony prywatyzowali placówki medyczne w taki sposób, że w latach 
1999–2003 na tej drodze przekształcono 19 zakładów [Maziarski i in., 2003]. Stało się 
tak np. z dziecięcym Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu, w szpitalu 
w Kwidzyniu i Więcborku czy w Szpitalu Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej 

                                                        
399 Organami założycielskimi dla publicznych szpitali mogły być: MON, MSWiA, Ministerstwo Zdro-

wia (szpitale kliniczne instytutów resortowych), rektorzy akademii medycznych (szpitale kliniczne), samo-
rządy wojewódzkie, prezydenci miast oraz starostowie powiatów. 

400 Dz.U. 1996, nr 118, poz. 561 z późn. zmianami 
401 Przykładem może być Poznań, gdzie przekształceniami objęto 60 przychodni zatrudniających 3,5 

tys. pracowników. Umowy przedwstępne zostały podpisane z 250 nowo powstałymi podmiotami, które 
miały działać w 36 obiektach stanowiących własność miasta. Taki projekt był możliwy m.in. dlatego, że 
miasto udostępniło majątek na wyraźnie preferencyjnych warunkach (lokale i obiekty po tzw. kosztach 
użytkowania z narzutem 5–20% oraz sprzęt w formie sprzedaży z 30% bonifikaty lub w formie dzierżawy). 
W prywatyzacji wzięli udział prawie wyłącznie pracownicy przychodni, za: [Baszkowski, 2000]. 
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Porębie [Maziarski i in., 2003]. Niektóre samorządy przystąpiły do przekształcania 
podległych im szpitali w spółki prawa handlowego.  

Szacuje się, że na początku 2005 r. formę spółki prawa handlowego posiadało oko-
ło 50 z ponad 700 szpitali zarejestrowanych w Polsce [Bubnicki, Szparkowska, 2005]. 
Wśród motywów przekształceń znalazły się: wzmocnienie i poszerzenie kontroli samo-
rządów nad zakładami opieki zdrowotnej (m.in. przez zastąpienie słabej rady społecz-
nej przez radę nadzorczą o większych kompetencjach) oraz pozbycie się części dłu-
gów. W tym drugim przypadku przekształcenia balansują na granicy prawa. Oto bo-
wiem samorządy przekształcając podległe im zakłady w spółki prawa handlowego, nie 
likwidują istniejącego do tej pory samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
(bo musiałyby przejąć wówczas długi likwidowanego podmiotu), ale dzielą wpierw za-
kład na dwie części: szpital oraz mały samodzielny publiczny zakład obejmujący np. 
przychodnie czy ambulatoria. Szpital zaczyna działać jako spółka prawa handlowego, 
przy czym długi wygenerowane do momentu prywatyzacji szpitala przez cały dawny 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej obciążają tylko wciąż należący do sa-
morządu mały samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. To praktyka typowa dla 
około 2/3 przekształcających się szpitali [Bubnicki, Szparkowska, 2005].  

Brak  regulacji prawnych, które określałyby warunki i formy prywatyzacji oddzia-
łów szpitalnych w szpitalach posiadających status samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej (i tworzenia w ich strukturach niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej), hamuje proces restrukturyzacji tych jednostek, co było sygnalizowane 
przez dyrektorów szpitali i dostrzegane przez kierownictwo resortu zdrowia [Szpar-
kowska, 2006c]. Wskazywano również przy tej okazji na różnice między z jednej stro-
ny zapisami prawa, które zezwala na przekazywanie leczenia podmiotowi innemu niż 
szpital, a z drugiej praktyką NFZ, która takiej możliwości nie dopuszcza [Szparkow-
ska, 2006c].  

Można przy tej okazji wspomnieć o stosunku kierowników publicznych szpitali do 
idei prywatyzacji lecznictwa szpitalnego. Badania tej kategorii menedżerów przepro-
wadzone w 2002 r. przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor Medical pokazały, że 
zdecydowana większość badanych menedżerów (87%) opowiadała się za prywatyzacją 
swoich placówek, a 30% optowało za całkowitą prywatyzacją wszystkich szpitali [Ję-
drzejewski, 2002]. Większość badanych prezentowała również prorynkowe postawy 
przejawiające się m.in. w chęci powoływania prywatnych kas chorych (za taką opcją 
wypowiedziało się 57% respondentów). 

Zawirowania wokół spółek użyteczności publicznej 

Podjęcie prac nad ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki 
zdrowotnej zrodziły w niektórych środowiskach nadzieje, że doprowadzi ona do zdefi-
niowania ścieżki i procedur przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (por. p. 6.4). 

Zgodnie z wcześniejszymi wersjami ustawy samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej miały do końca grudnia 2005 r. przekształcić się w spółki użyteczności 
publicznej działające według kodeksu spółek handlowych. Mogły to uczynić dobro-
wolnie, motywowane możliwością otrzymania pomocy publicznej oraz przejściowym 
osłabieniem presji wierzycieli albo z mocy prawa obligatoryjnie od stycznia 2006 r. 
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Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – z pomocą ich organów założyciel-
skich oraz budżetu państwa – miały dokonać samooddłużenia się przed uzyskaniem 
statusu spółki (tylko formalnego, bo obligacje na pokrycie swoich długów z okresu 
1 stycznia 1999–31 marca 2003 r. wykupywać już miały jako spółki użyteczności pu-
blicznej). 

Propozycje ustawy szły również w kierunku zmian w prawie upadłościowym i na-
prawczym – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej miały uzyskać nie tylko 
zdolność układową, ale i zdolność upadłościową, czyli miały podlegać upadłości 
obejmującej likwidację majątku spółki. W stosunku do spółek użyteczności publicznej 
proponowano ograniczenie stosowania przepisów o upadłości. Wniosek o ogłoszenie 
upadłości spółki użyteczności publicznej, która znalazłaby się w Krajowej Sieci Szpita-
li, mógł być zgłoszony po zyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego ds. zdro-
wia.  

Nieprzekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę 
użyteczności publicznej miało skutkować albo likwidacją zakładu, albo przekształce-
niem go w zakład budżetowy lub jednostkę budżetową. Celem i racją istnienia spółki 
użyteczności publicznej miałoby być co najmniej bilansowanie przychodów i kosztów 
– w przeciwnym razie groziłaby jej upadłość.  

Rząd planował przekazanie nowym spółkom majątku, jakim dysponował sektor pu-
bliczny. Grunty, budynki i inne urządzenia oraz lokale należące do Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem użytkowania przez publiczny 
zakład opieki zdrowotnej, miały stać się z mocy prawa nieodpłatnie: 

− przedmiotem użytkowania wieczystego spółki użyteczności publicznej (przy 
czym nie mogło to naruszać praw osób trzecich) – grunty, 

− własnością spółki użyteczności publicznej – budynki i inne urządzenia oraz lo-
kale. 

Rozwiązania te miały poprawić kondycję samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej startujących w przedsiębiorczość. Jednorazowa pomoc państwa 
miała również przybrać formę umorzenia części zobowiązań zakładów.  

Plany te w kontekście braku propozycji zmian w sferze zasilania (niezmieniony sys-
tem finansowania sektora ochrony zdrowia) były oceniane bądź to sceptycznie [Ustawa 
o restrukturyzacji..., 2003], bądź jednoznacznie krytycznie m.in. jako poświęcenie 
sektora ochrony zdrowia w imię ochrony finansów publicznych [Gielewska, 2003a]. 
Projektowane zmiany były krytykowane również z pozycji zagrożenia dla działalności 
indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich402. W krytyce pro-
jektowanych zmian podnoszono m.in., iż w trosce o respektowanie praw właściciel-
skich nie jest dopuszczalne, aby ustawą nakazywać podmiotowi (posiadającemu oso-
bowość prawną i uprawnienia właścicielskie), że swój majątek ma wnosić obligatoryj-
nie do wskazanej w ustawie spółki (w tym przypadku: spółki użyteczności publicznej) 
[Tymowska, 2003]. 

Projektowane zmiany były krytykowane przez jednych jako zbyt daleko idące, 
a przez innych jako „niewystarczające, niekompletne i ułomne” [Bukiel, 2003]. Warto 
odnotować, że to ostatnie stanowisko było prezentowane przez przewodniczącego 

                                                        
402 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w swoim stanowisku z 6 listopada 2003 r. wyraziła zanie-

pokojenie projektowanymi zmianami jako skierowanymi przeciwko funkcjonowaniu indywidualnych 
specjalistycznych i grupowych praktyk, za: [Pielęgniarki przeciwko zmianom, 2003]. 
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Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Krzysztof Bukiel wskazywał, iż 
fałszywe jest przyjęte przez rząd założenie, że jeśli szpitale staną się spółkami prawa 
handlowego, to – pomimo zachowania publicznego charakteru ich własności – zaczną 
być dobrze zarządzane i poprawi się nad nimi nadzór właścicielski [Bukiel, 2003]. 
„Celem zmian powinna być nie tzw. komercjalizacja szpitali, lecz ich prawdziwa pry-
watyzacja” [Bukiel, 2003].  

Jak już na to wskazywano, rozwiązania przyjęte w ustawie z kwietnia 2005 r. o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej403 rezygnują z obligato-
ryjnego przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, two-
rząc jedynie warunki do restrukturyzacji zadłużenia zakładów. Jednak te rozwiązania nie 
zawsze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom. Na przykład uniemożliwiają udzielenie 
kredytu szpitalom, które zamierzają się przekształcać na zasadzie łączenia czy głębokiej 
restrukturyzacji. W województwie dolnośląskim (które według stanu na dzień 30 czerw-
ca 2005 r. było najbardziej zadłużone, jeżeli chodzi o zobowiązania służby zdrowia: 
wartość zobowiązań wynosiła 1118 mln zł) samorządowcy chcieli łączyć niektóre szpita-
le, a niektóre likwidować, ale szczegółowe rozwiązania ustawy uniemożliwiały realizację 
takiego zamysłu [Szparkowska i in., 2005a]. Ustawa nie narzucała również obowiązku 
podpisywania ugód z wierzycielami o warunkach spłaty długów. To sprawiało, że mogły 
wciąż rosnąć odsetki od zobowiązań zakładów [Sikora, 2005].  

Zgodnie z zapisami ustawy to wojewodowie (bądź minister ds. zdrowia) mieli stać 
się organami restrukturyzacyjnymi dla szpitali utworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Organ restrukturyzacyjny miał wszczynać postępowanie restrukturyza-
cyjne na wniosek zakładu albo podmiotu, który utworzył zakład404. Interesujące, że 
ustawodawca w roli organu restrukturyzacyjnego obsadził wojewodów, a organ zało-
życielski usytuował niejako w drugiej linii, jeśli chodzi o inicjatywę i składanie wnio-
sku o restrukturyzację. Uczynienie wojewodów organami restrukturyzacyjnymi skłoni-
ło do postawienia pytania o możliwości organizacyjne urzędów wojewódzkich w tym 
zakresie405, jako że ustawa dawała organom restrukturyzacyjnym 7 dni na wydanie 
postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego (licząc od dnia dostar-
czenia pełnej dokumentacji).  

Tempo oddłużania spzoz według zapisów przyjętej ustawy nie było równomierne. 
Do sierpnia 2005 r. wnioski o pożyczki złożyło 446 szpitali i przychodni. Szpitale podpi-
sały umowy, zgodnie z którymi miały otrzymać w formie kredytu około 700 mln zł  
(z sumy 2,2 mld zł zarezerwowanych na ten cel w budżecie na 2005 r.). Zakłady nieza-
dłużone mogły się starać o dotacje, których całkowita wysokość nie mogła przekroczyć 
600 mln zł [Szparkowska i in., 2005a].  

Zważywszy, że ustawa koncentrowała się na restrukturyzacji finansowej samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na jej uchwaleniu skorzystali 
przede wszystkim pracownicy tych szpitali, które zalegały z wypłatą podwyżek w ra-

                                                        
403 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684). 
404 Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684). 
405 Należy pamiętać, że ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zdejmując z urzędów wo-

jewódzkich znaczną liczbę zadań w zakresie finansowania i organizowania opieki zdrowotnej, skutkowała 
m.in. zmniejszeniem liczby pracowników pionów ochrony zdrowia.  
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mach ustawy 203. Można zatem powiedzieć, że zaistniały przesłanki, wskazujące na 
to, iż sejmowy kontredans wokół podwyżek 203 zł wreszcie się zakończył406.  

Jednakże można dowodzić, że zapisy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
zakładów opieki zdrowotnej nie usuwają przyczyn powstawania długów i nie tworzą 
warunków do głębszej restrukturyzacji zakładów, w tym własnościowej (co było obec-
ne we wcześniejszych projektach ustawy).  

Konkludując wątek ograniczeń po stronie regulacji prawnych dotyczących pełnego 
korzystania z praw własności, warto podkreślić, że korzystne i oczekiwane rezultaty 
reformy ochrony zdrowia sprowadzane do dostępności i zwiększenia jakości świadczeń 
zdrowotnych odnotowano w tych segmentach systemu ochrony zdrowia, gdzie korzy-
stanie z praw właścicielskich było najmniej ograniczone, czyli w odniesieniu do prak-
tyk lekarskich, pielęgniarskich i położnych, stomatologii oraz takich elementów otocze-
nia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak obrót lekami i mate-
riałami medycznymi.  

Próbując wskazać na podstawowe uwarunkowania takiej sytuacji, można przedsta-
wić cztery czynniki: 

• 

• 

• 

• 

                                                       

relatywnie niskie bariery wejścia do tych podsystemów systemu ochrony zdro-
wia; wysokość nakładów i wartość majątku niezbędnego do uruchomienia dzia-
łalności (czy świadczenia usług zdrowotnych) była w odniesieniu do powyż-
szych aktywności na tyle niska, że mogła być finansowana przez indywidualne 
osoby lub grupy osób; 
własność była jednoznacznie przypisana: istniał wyraźnie identyfikowany wła-
ściciel, który ponosił pełną odpowiedzialność za wykorzystanie zasobów i który 
nie był istotnie ograniczany w wykorzystywaniu swoich praw z własności (od-
wrotnie niż to było w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej); 
podmioty te działały w takim otoczeniu, gdzie mechanizmy rynkowe i konku-
rencja odgrywały istotną rolę,  
podmioty gospodarcze (praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnych, stomato-
logiczne, apteki) miały większą niż spzoz możliwość pozyskiwania prywatnych 
środków od pacjentów.  

8.2.3. Słabości nadzoru właścicielskiego wynikające ze sfery regulacji  

Na słabości nadzoru właścicielskiego jako na składową kryzysu w polskim syste-
mie ochrony zdrowia wskazywały w swoich diagnozach zarówno raport Zespołu ds. 

 
406 Krótka historia prób rozwiązania problemu ustawy 203 pokazuje, jak łagodzono z czasem kryteria 

i warunki uzyskania kredytów na sfinansowanie tych podwyżek. Obejmuje ona następujące etapy: paź-
dziernik 2003 r. – wicepremier J. Hausner tworzy przepisy pozwalające na wzięcie pożyczek z budżetu dla 
szpitali, które przekształcą się w spółki. Ustawa niemal przez rok leży w sejmie; październik 2004 r. – na 
wniosek M. Balickiego rząd zgłasza autopoprawkę do ustawy: szpitale mogą, ale nie muszą przekształcać 
się w spółki. Te, które się na to zdecydują, mogą liczyć na umorzenie części pożyczki; luty 2005 r. – kolej-
ne złagodzenie przepisów – dyrektorzy, którzy wezmą pożyczki, nie muszą wycofywać pozwów przeciwko 
Skarbowi Państwa o wypłacenie rekompensat za ustawę 203; 17 lutego 2005 r. – sejm odrzuca w całości 
projekt ustawy. Tydzień później projekt, ze wszystkimi ustępstwami, zgłasza prezydent, za: Rzeczpospolita, 
23 marca 2005 r. 
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Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, jak i Zielona Księga. W literaturze 
brak jest jednak pogłębionych analiz przyczyn niedostatecznego nadzoru właściciel-
skiego ze strony jednostek samorządu terytorialnego nad samodzielnymi zakładami 
opieki zdrowotnej. 

Poniżej przedstawiona zostanie próba takiej analizy. Punktem wyjścia do tej analizy 
będzie wyróżnienie dwóch rodzajów ograniczeń efektywnego nadzoru właścicielskie-
go: 

• 
• 

• 
• 

                                                       

ograniczeń płynących ze sfery regulacji; 
ograniczeń płynących ze sfery funkcjonalnej. 

W tym punkcie przedstawione będą ograniczenia płynące ze sfery regulacji, a sfera 
funkcjonalna będzie omówiona w p. 8.2.8 w dalszej części.  

Wśród ograniczeń nadzoru właścicielskiego nad samodzielnymi publicznymi za-
kładami opieki zdrowotnej wynikających ze sfery regulacji można wymienić: 

rozproszenie własności pomiędzy różne podmioty; 
konstrukcję prawną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Rozproszona własność szpitali powoduje, że utrudnione są działania zmierzające do 
lepszego harmonizowania działań i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, 
w tym przede wszystkim lecznictwa szpitalnego. W przypadku, kiedy na jednym ob-
szarze funkcjonują szpitale należące do sześciu różnych właścicieli, trudno jest 
o efektywną harmonizację funkcji związanych z organizowaniem opieki na poziomie 
mezo czy makro. Jako przykład może tu posłużyć organizacja systemu ostrych dyżu-
rów w Warszawie na początku 2005 r., gdzie mieliśmy do czynienia z sześcioma orga-
nami założycielskimi szpitali (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Ministerstwo Obrony, Polskie Koleje Państwowe, samorząd wo-
jewództwa, samorząd miasta). W rezultacie okazało się niemożliwe zorganizowanie 
sprawnego systemu udzielania pomocy ofiarom wypadków, tak aby wyeliminować 
konieczność przewożenia poszkodowanych z jednego szpitala do drugiego [Skieterska, 
2005]. Do tych niesprawności przyczyniał się też w bardzo istotnym zakresie sposób 
finansowania tego rodzaju świadczeń407. Nadzór właścicielski osłabiony był również 
przez niektóre rozwiązania przyjęte w konstrukcji prawnej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej.  

Można dowodzić, że konstrukcja ta nie sprzyja praktykom ładu korporacyjnego, bo 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest formą prawną typu fundacyjnego 
[Wrześniewska-Wal, 2004]408. Nie można w samodzielnym publicznym zakładzie 
opieki zdrowotnej wprowadzić silnego nadzoru właścicielskiego. Samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej wyłączone były spod działania prawa upadłościo-
wego i układowego409, co mogło osłabiać motywację organów założycielskich do pro-

 
407 Działało wówczas sześć Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), odpowiednio wyposażonych 

i przygotowanych do udzielania pomocy ofiarom wypadków i pełniących całodobowe dyżury, ale nie 
codziennie. Kontrakty z SOR płacone były przez NFZ w oparciu o tzw. gotowość dobową (której wysokość 
nie zależała od liczby hospitalizowanych) i nie pokrywały całości kosztów ponoszonych przez SOR szcze-
gólnie wtedy, kiedy na oddziałach hospitalizowane były poważne przypadki. Szpitale nie były więc moty-
wowane do pełnego wykorzystywania swoich zasobów. Zatem z systemu dyżurów całodobowych tworzo-
nego we współpracy z pogotowiem, szpitalami i lekarzem miasta (z myślą o redukcji kosztów działania 
szpitali) w sposób niejako naturalny wypadały SOR-y jako jednostki zbyt drogie, za: [Skieterska, 2005]. 

408 Argument Zbigniewa Kubota, za: [Wrześniewska-Wal, 2004]. 
409 Użycie czasu przeszłego ma tu charakter umowny, gdyż w chwili przygotowania ostatecznej wersji 

tej pracy wszystkie identyfikowane powyżej dysfunkcje ciągle jeszcze występowały.  
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wadzenia rygorystycznej kontroli [Ministerstwo Zdrowia, 2004]. Ponadto przepisy 
prawa nie rozstrzygały jednoznacznie, kiedy podmiot, który utworzył zakład, ma roz-
strzygać w przedmiocie dalszego funkcjonowania podległego mu zakładu, jeżeli ten 
trwale utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Równie mglisto wyglądała 
kwestia bariery prawnej wyznaczającej maksymalne dopuszczalne granice zadłużenia 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej410.  

Jeżeli uznamy za H. Izdebskim, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
ma tylko osobiste prawo użytkowania posiadanych przez siebie nieruchomości (ustawa 
zabrania uwłaszczenia spzoz na użytkowanych przez spzoz nieruchomościach) i jed-
nostka samorządu terytorialnego jest właścicielem nieruchomości swych placówek, to 
pojawia się problem podziału obowiązków w odniesieniu do utrzymywania i moderni-
zacji nieruchomości między użytkownika (samodzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej)411 i właściciela [Izdebski, 2004].  

Nie do końca przejrzysta pozycja ustrojowa samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej przynosiła również inne, mniej istotne, ale warte odnotowania dys-
funkcje. Oprócz zaniżonej wartości procedur i świadczeń kontraktowanych przez NFZ 
na wzrost zobowiązań zakładów wpływały także obciążenia z tytułu podatku od nieru-
chomości, który do 2002 r. liczony był według najwyższej stawki, tak jak dla działal-
ności gospodarczej, oraz brak możliwości odliczania podatku VAT. Ministerstwo 
Zdrowia szacowało, że w samym tylko 2004 r. przewidywana wartość podatku VAT, 
którą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wydatkowały przy nabywaniu 
towarów i usług, wynosiła około 955 mln zł. Z uwagi na to, że usługi w zakresie 
ochrony zdrowia są zwolnione z podatku VAT, kwota ta nie mogła zostać odliczona, 
a tym samym zwrócona zakładom. Od 1 maja 2004 r. zwiększona została stawka VAT 
m.in. na przedmioty ortopedyczne i artykuły pomocnicze (z 0 do 7%) oraz na usługi 
i materiały budowlane (z 7 do 22%) [Ministerstwo Zdrowia, 2004a, s. 27], co problem 
odliczania podatku VAT czyniło jeszcze bardziej istotnym412.  

Takie dysfunkcje w obszarze nadzoru właścicielskiego wynikające ze sfery regula-
cji miały poważne konsekwencje tak z punktu widzenia realizowania podstawowych 
celów systemu ochrony zdrowia (jak w podanym powyżej przykładzie: zapewnienie 
szybkiej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia), jak i celów reformy sys-
temu (w tym m.in. restrukturyzacji zasobów ważnego podsystemu, jakim jest lecznic-
two szpitalne).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
410 Zadłużenie przekraczające (na koniec 2002 r.) wartość aktywów zanotowano w ponad 15% ogólnej 

liczby spzoz, a średni wskaźnik zadłużenia aktywów wynosił w 2002 r. 50,1%, za: [Ministerstwo Zdrowia, 
2004a, s. 30]. 

411 Przy założeniu, że użytkowanie nieruchomości ustanowiono aktem notarialnym. 
412 Nawet jeżeli się uwzględni zmniejszenie stawki podatku VAT na zakupy sprzętu i aparatury me-

dycznej, materiałów medycznych oraz narzędzi (z 22 do 7%), za: [Ministerstwo Zdrowia, 2004a, s. 27]. 
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8.2.4. Strukturalna nierównowaga między uczestnikami wymiany 

Nierównowaga między NFZ i świadczeniodawcami 

Brak możliwości tworzenia prywatnych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych petry-
fikował wysoce asymetryczny układ zależności między płatnikiem i świadczeniodaw-
cami, co po utworzeniu NFZ jeszcze bardziej się pogłębiło. Płatnik działając w warun-
kach ograniczeń budżetowych, wykorzystywał swoją pozycję monopsonisty, narzuca-
jąc rozwiązania i stawki trudne do przyjęcia przez świadczeniodawców. Istnieje bogata 
dokumentacja przypadków nadużywania przez płatnika swojej pozycji w negocjowa-
niu warunków kontraktów, a z drugiej strony różnych form sprzeciwu świadczenio-
dawców wobec takich praktyk413. Asymetria ta skutkowała wstrząsami całego systemu 
i akcjami protestacyjnymi, z których mającą najszerszy zasięg i najlepiej zorganizowa-
ną była akcja zorganizowana przez „Porozumienie Zielonogórskie”414. Skupieni 
w „Porozumieniu Zielonogórskim” lekarze rodzinni, specjaliści i stomatolodzy repre-
zentujący prywatnych świadczeniodawców zbojkotowali konkurs na świadczenia me-
dyczne w 2004 r. Zamiast ofert złożyli jedynie listy intencyjne, w których wyrażali 
chęć leczenia pacjentów w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia, ale nie na narzuconych przez NFZ warunkach [Gałaga, 2003].  

Trzeba przy tym odnotować, że jednostki samorządu terytorialnego stanęły w tym 
sporze po stronie świadczeniodawców, co zaskoczyło (sic!) NFZ. W oświadczeniu 
NFZ z 3 grudnia 2003 r. wyrażono zdziwienie, że: „samorządy terytorialne, które 
zgodnie z ustawami o samorządzie powinny organizować opiekę medyczną na swoim 
terenie, dezorganizują ją poprzez apele i oświadczenia nawołujące do nieskładania 
ofert przez świadczeniodawców i nakłaniające Fundusz do łamania prawa i negocjo-
wania z tymi lekarzami, którzy nie przystąpili do konkursu” [Styrnik, 2005]. Intensyw-
ne negocjacje i porozumienie podpisane 6 stycznia 2004 r. zakończyło kilkumiesięczny 
konflikt wokół kontraktów na rok 2004 i zostało uznane za sukces lekarzy skupionych 
wokół „Porozumienia Zielonogórskiego”.  

Pod koniec 2005 r. sytuacja się powtórzyła. Około 14 tys. lekarzy z 14 województw 
skupionych w „Porozumieniu Zielonogórskim” odmówiło akceptacji stawki kapitacyj-

                                                        
413 Służba Zdrowia stanowi tu jedno (ale nie jedyne) źródło dokumentujące niektóre z takich praktyk. 

Problem nadużywania pozycji płatnika był poruszany na forum sejmu [Knysok, 2001] i praktycznie we 
wszystkich mediach. 

414 W roku 2003 przedstawiciele świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej z regionu dolno-
śląskiego zobowiązali się, że będą wspólnie i solidarnie występować o zmianę zasad kontraktowania świad-
czeń zdrowotnych na rok 2004 r. i powołali „Porozumienie Dolnośląskie”. Jego sygnatariuszami były m.in.: 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – Oddział Dolnośląski, Stowarzyszenie Niepublicznych ZOZ-ów 
Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Niepublicznych ZOZ-ów Miasta Wrocławia, SPZOZ Wrocław Stare 
Miasto, SPZOZ Wrocław Fabryczna, Niepubliczny ZOZ „Sanus”, Dolnośląskie Centrum Diagnostyki 
Medycznej „DOLMED”, Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych–Pracodawców, Związek Pracodawców 
Dolnego Śląska, Dolnośląski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, za: [Krupczyńska, 2003]. 2 sierpnia 
2003 r. lekarze z pięciu województw powołali tzw. Porozumienie Zielonogórskie, do którego niedługo 
potem przystąpili lekarze z trzech dalszych województw. W rezultacie „Porozumienie Zielonogórskie” 
skupiało lekarzy pochodzących z województw: lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, 
opolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego i zrzeszające organizacje reprezentujące około 
80% świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tych województwach, za: [Pilonis, 
2003b]. 
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nej w wysokości 5 zł miesięcznie na jednego pacjenta proponowanej przez NFZ [syl, 
2005]. Porozumienie domagało się 6 zł. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w woje-
wództwach opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim (tam w „Porozumieniu” zrze-
szonych było około 80% lekarzy rodzinnych). Kontrakty podpisało natomiast kujaw-
sko-pomorskie, łódzkie i śląskie [Szparkowska i in., 2005]. Pat w negocjacjach prze-
rwał minister zdrowia Z. Religa, który zadeklarował 240 mln zł wsparcia finansowego 
w roku 2006 na kontrakty z lekarzami rodzinnymi [Szparkowska, 2006b].  

Interesującym w tym sporze był wątek kompetencyjny. Pojawił się on w dwóch po-
staciach. Po pierwsze wtedy, kiedy „Porozumienie” chciało uzyskać od prezesa NFZ 
gwarancje jednolitych stawek kapitacyjnych, które byłyby wprowadzone do kontrak-
tów z lekarzami rodzinnymi. Prezes J. Miller odpowiadał na to, że „(...) Nie możemy 
centralnie ustalić jednej stawki, bo byłoby to niezgodne z prawem. Kontrakty podpisu-
ją oddziały regionalne Funduszu, a nie centrala” [Szparkowska i in., 2005]. Fakt, że 
protestujący (znający przecież zapisy ustawy) kierowali swoje żądania do prezesa 
NFZ, pokazuje, gdzie sytuowali oni faktyczny (tj. rzeczywisty) ośrodek władzy i decy-
zji w strukturach NFZ.  

Druga postać wątku kompetencji była równie interesująca, jako że brakowało od-
powiedzi na pytanie, jak – w ramach przysługujących mu kompetencji – minister 
zdrowia przekaże przyrzeczone 240 mln zł dla lekarzy rodzinnych, którzy podpisują 
przecież kontrakty z NFZ i stamtąd otrzymują środki, a NFZ płaci jedynie za procedu-
ry i świadczenia zdrowotne.  

Lekarze rodzinni nie byli jedynymi, którzy otwarcie wystąpili przeciw praktykom 
NFZ. Na zorganizowany protest wobec praktyk płatnika zdecydowali się też aptekarze, 
występując z pozwem przeciwko NFZ o utrudnianie refundacji leków. NFZ utrzymy-
wał, że nie ma zdolności procesowej, nie może być więc pozywany przed sądy [Kazi-
mierski, 2005], zatem aptekarze prowadzili sprawę przeciwko NFZ dwutorowo: przed 
sądem administracyjnym oraz przed sądem powszechnym [Kazimierski, 2005]. 

Oprócz akcji nieposłuszeństwa i drogi sądowej świadczeniodawcy wykorzystywali 
również inne możliwości bronienia swojej pozycji. Jedną z nich były skargi do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów na monopsonistyczne praktyki NFZ415. Przed-
miotem tych skarg były zbyt niskie stawki za leczenie proponowane (i narzucane) 
w kontraktach [Szparkowska, 2005m]. W opinii UOKiK trudno było udowodnić, że 
NFZ nadużywa swojej pozycji [Szparkowska, 2005m]. Próba przeprowadzenia sto-
sownego dowodu wymagałaby bardzo żmudnej pracy. Na przykład gdański szpital „Na 
Zaspie” do ewentualnego skutecznego zaskarżenia praktyk NFZ miał przedstawić 
UOKiK zestawienie kosztów wszystkich wykonywanych w szpitalu zabiegów i rodza-
jów leczenia. Ponieważ w grę wchodziło kilka tysięcy zabiegów i rodzajów leczenia, 
szpital nie był w stanie takiego zestawienia w danym (krótkim) czasie przygotować 
[Szparkowska, 2005m]416.  

Co ciekawe, uprzywilejowana pozycja płatnika nie była – przynajmniej w deklara-
cjach – broniona przez jego prezesa. W połowie 2005 r. prezes NFZ J. Miller w pu-
blicznych wypowiedziach dopuszczał możliwość konkurencji między płatnikami – 
                                                        

415 W prasie i w innych mediach konsekwentnie określano pozycję NFZ w systemie jako „monopoli-
styczną”. 

416 To z kolei daje dodatkowy asumpt do rozważań na temat zasobów informacyjnych polskiego syste-
mu ochrony zdrowia, czy to w odniesieniu do informacji na temat wysokości kosztów, czy to zasobów 
ludzkich, czy wreszcie systemu informatycznego w samych szpitalach.  
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wskazując jedynie na potencjalne wyższe koszty administracyjne nowego systemu 
[Szparkowska, 2005m]. Z taką deklaracją współgrała opinia prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą na rynku usług medycznych powinny 
obowiązywać reguły konkurencji, podczas gdy (obecnie) zakłady opieki zdrowotnej 
działają w warunkach przymusu wyrastającego z monopsonistycznej pozycji NFZ 
[Szparkowska, 2005m].  

Warto zwrócić również uwagę na inne jeszcze konsekwencje monopsonistycznej 
pozycji płatnika i jej wpływu na świadczeniodawców. Przyjęty system płacenia za 
hospitalizację lub procedurę medyczną wykonywaną w szpitalu wymuszał skracanie 
czasu leczenia (średniego czasu hospitalizacji) i ograniczanie się do pewnego niezbęd-
nego minimum terapeutycznego [Durlik, 2002]. To zaś często oznaczało przerzucanie 
obowiązku opieki poszpitalnej na lekarzy specjalistów czy lekarzy rodzinnych. Jeżeli 
przyjąć, że za tymi dodatkowymi obowiązkami nie szły odpowiednie nakłady finanso-
we, to można konkludować, że między specjalistami i lekarzami rodzinnymi z jednej, 
a szpitalami z drugiej strony rysował się konflikt interesów. Temu mogło towarzyszyć 
również obniżanie jakości opieki medycznej.  

Nierównowaga między świadczeniodawcami publicznymi i prywatnymi 

Nierównowaga na rynku ochrony zdrowia nie sprowadzała się tylko do relacji: pu-
bliczny płatnik i świadczeniodawcy, ale była widoczna również między samymi 
świadczeniodawcami. Nierównowaga między świadczeniodawcami publicznymi 
i prywatnymi może być przedstawiana w dwóch podstawowych wymiarach: w sferze 
regulacji (różnice w regulacjach prawnych wyznaczających ramy dla funkcjonowania 
niepublicznych i publicznych zakładów) oraz w sferze funkcjonalnej (polityka przyjęć, 
polityka publicznego płatnika wobec świadczeniodawców).  

 
Sfera regulacj i   

Pierwotnym źródłem nierównowagi między niepublicznymi i publicznymi świad-
czeniodawcami jest sfera regulacji. Można tu wskazać na przykłady szczegółowych 
zapisów regulujących zarówno funkcjonowanie indywidualnych i grupowych praktyk 
lekarskich, pielęgniarskich i położnych oraz publicznych i niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. 

Przykładem dotkliwych ograniczeń dla prywatnych praktyk pielęgniarskich i po-
łożnych były (awizowane już wcześniej w p. 7.5.3) zmiany w ustawie o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty417 z lipca 
2005 r. i przyjęte rozwiązania w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskich 
i położnych [g.l., pap, 2005], które de facto likwidowały możliwość świadczenia tych 
usług na podstawie kontraktów w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej418.  
                                                        

417 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2005, nr 175, poz. 1461). 

418 Decyzja sejmu z 29 lipca 2005 r. kładła się szerokim cieniem na wcześniejszych deklaracjach rządu 
o wspieraniu procesów restrukturyzacji w sektorze ochrony zdrowia i tworzeniu warunków dla rozwoju 
sektora prywatnego. W tym bowiem dniu rozpatrywane były przez sejm poprawki senatu do nowelizacji 
ustaw: o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o zawodach pielęgniarki i położnej. Senatorowie byli 
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Przyjęte przez sejm rozwiązania stanowiły zagrożenie nie tylko dla około 20 tys. 
pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach na kontraktach, ale również i dla samych szpi-
tali, które zgodnie z literą wprowadzonych zmian od stycznia 2006 r. miały zatrudnić 
pielęgniarki ponownie na etaty. Pielęgniarki przechodząc z powrotem na etaty, otrzy-
małyby mniejsze wynagrodzenia419 [Szparkowska, 2005k], a szpitale musiałyby przy-
jąć na etaty większą liczbę pielęgniarek420 i dodatkowo zwiększyć swoje koszty. 

Warto przy tej okazji odnotować protesty pielęgniarek pracujących na umowach 
cywilnoprawnych, bo zaświadczać one mogą o identyfikacji pielęgniarek w ich rolach 
samodzielnych, niezależnych podmiotów gospodarczych. W tych działaniach odnoto-
wać można było elementy postaw przedsiębiorczych, jako że pielęgniarki broniąc swo-
jego statusu, powołały Stowarzyszenie Pielęgniarek Kontraktowych [Szparkowska, 
2005k] i poprzez Stowarzyszenie zwróciły się do prezydenta o niepodpisywanie nowe-
lizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzającej wzmiankowane 
wyżej restrykcje [mrz, pap, 2005]. 

W sytuacji konkurencji o środki publiczne dokonującej się między publicznymi 
i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w dyskusjach nad pozycją świadczenio-
dawców publicznych i prywatnych można znaleźć argumenty odwołujące się do lep-
szej pozycji zakładów niepublicznych wynikającej z istniejących regulacji prawnych 
oraz praktyki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  

Według niektórych praktyków [Jacyna Onyszkiewicz, 2005] szpitale niepubliczne 
są uprzywilejowane w systemie ochrony zdrowia, ponieważ nie są na nie nakładane 
zadania i obowiązki skutkujące koniecznością ponoszenia znacznych kosztów. Wska-
zuje się zatem, że:  

• 

• 

• 

                                                      

szpitale niepubliczne przyjmują chorych do momentu wyczerpania się limitu 
określonego w kontrakcie z NFZ, a pacjenci przyjmowani poza kontraktem są 
traktowani jako pacjenci prywatni i muszą płacić za usługi;  
szpitale publiczne muszą przyjmować każdego pacjenta wymagającego leczenia 
szpitalnego, mimo przekroczenia limitu określonego w kontrakcie z NFZ, i po-
tem zabiegać w NFZ o zwrot kosztów (z różnym skutkiem);  
szpitale publiczne są niejednokrotnie zmuszane do pełnienia całodobowych dy-
żurów w zakresie pomocy doraźnej; stawki oferowane za pomoc doraźną nie 
pokrywają nawet kosztów gotowości dyżurowej421; 

 
przeciwni sformułowanemu wcześniej przez sejm zakazowi zatrudniania pielęgniarek i położnych na tzw. 
kontrakty, a rozszerzenie zakazu na wszystkie zakłady opieki zdrowotnej uznali za zbyt daleko idące ogra-
niczenie. Ich stanowiska nie podzielił sejm na swoim posiedzeniu w dniu 29 lipca 2005 r. Posłowie odrzuci-
li tę poprawkę jako jedyną – z czterech zgłoszonych przez senat. Jako na inicjatora tych istotnych dla roz-
woju przedsiębiorczości w sektorze ochrony zdrowia zmian wskazywano na Ogólnopolski Związek Zawo-
dowy Pielęgniarek i Położnych kierowany przez Bożenę Banachowicz. Związek podnosił, że pielęgniarki 
pracujące w oparciu o umowę cywilnoprawną są przeciążone pracą (zamiast 170 godzin miesięcznie pielę-
gniarki na kontraktach pracowały nawet po 250 – opinia Hanny Gutowskiej, przewodniczącej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, za: [Szparkowska, 2005k]).  

419 Na przykład dyrekcja szpitala w Zdunowie szacowała, że pensje spadną do 900–1200 zł, za: [Szpar-
kowska, 2005k]. 

420 Przy założeniu, że pracujące na kontraktach pielęgniarki pracowały (średnio) dłużej niż 170 godzin 
w miesiącu, to dla zapewnienia pacjentom opieki i nieprzekraczania kodeksowego czasu pracy należałoby 
przyjąć na etaty więcej pielęgniarek, niż ich pracowało w oparciu o kontrakty. 

421 Adam Jacyna Onyszkiewicz podaje, że w kierowanym przez niego szpitalu w roku 2005 koszt go-
towości dyżurowej wynosił 5200 zł dziennie, podczas kiedy NFZ płacił szpitalowi 1600 zł [Jacyna Onysz-
kiewicz, 2005, s. 44]. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                       

szpitale publiczne muszą przyjąć pacjentów wymagających leczenia, również tych, 
u których wystąpiły powikłania podczas leczenia w szpitalu niepublicznym i/lub 
tych, którzy leczyli się w szpitalu niepublicznym, ale z powodu wydłużania się le-
czenia nie są już w stanie dalej finansować leczenia w szpitalach niepublicznych;  
szpitale publiczne muszą stosować przy zakupach przepisy o zamówieniach pu-
blicznych, co zwiększa koszty transakcyjne; 
szpitale publiczne ponoszą koszty kształcenia podyplomowego [Jacyna Onysz-
kiewicz, 2005]. 

Warto podkreślić, że wszystkie wykazywane powyżej przykłady uprzywilejowania 
świadczeniodawców prywatnych wyrastają z dysfunkcji związanych z ograniczaniem 
praw właścicielskich i ich skutecznej egzekucji w samodzielnych publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej.  

 
Sfera funkcjonalna  

Lista podanych powyżej pięciu przykładów nie wyczerpuje bynajmniej wszystkich 
przejawów uprzywilejowanej (zdaniem A. Jacyny Onyszkiewicza) pozycji szpitali 
niepublicznych w systemie. Można ją rozbudować o takie przypadki, jak: 

do szpitali niepublicznych zazwyczaj nie są przyjmowani w ramach kontraktu 
z NFZ tzw. chorzy uciążliwi (chorzy z marginesu społecznego, bezdomni, sta-
rzy, zniedołężniali i samotni), których po zakończeniu leczenia w szpitalach pu-
blicznych często nie można wypisać ze szpitala (nie mają gdzie mieszkać, nie 
ma się kto nimi opiekować, etc.); 
do szpitali niepublicznych trafiają z reguły chorzy, którym trzeba wykonać zabiegi 
planowe; szpitale publiczne muszą organizować ostre dyżury, a rezultatem tego są 
m.in. istotnie droższe hospitalizacje (lub hospitalizacje chorych uciążliwych); 
szpitale publiczne ograniczone zapisami kontraktów z NFZ wyznaczają odległe 
terminy przyjęć planowych, co powoduje, iż pewna liczba pacjentów chcąc 
przyspieszyć hospitalizację, kieruje się do szpitali niepublicznych; w ten sposób 
szpitale publiczne tracą możliwość leczenia pacjentów, których leczenie jest za-
zwyczaj mniej kosztowne [Jacyna Onyszkiewicz, 2005]. 

Istotną zmienną w analizowaniu pozycji świadczeniodawców niepublicznych i pu-
blicznych w systemie ochrony zdrowia jest polityka płatnika w zakresie kontraktowa-
nia procedur i świadczeń zdrowotnych. Chociaż NFZ „(...) jest obowiązany zapewnić 
równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umo-
wy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji”422, to w praktyce spotykamy się 
z wzajemnym oskarżaniem się świadczeniodawców publicznych i niepublicznych 
o preferencyjne traktowanie przy podpisywaniu kontraktów z NFZ.  

Jedni starają się wykazać, że w praktykach niektórych wojewódzkich oddziałów 
NFZ w polityce zakupów świadczeń preferowane są zakłady niepubliczne, drudzy, że 
jest wręcz przeciwnie [Gerber, Krasek, 2003]. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia Szpitali Niepublicznych (OSSN) wykazywał, że kontrakty dla szpitali prywatnych 
na 2004 rok były od 15 do 50% niższe od wartości kontraktów w roku 2003, podczas 
kiedy wartość kontraktów dla szpitali publicznych w roku 2004 była wyższa niż 

 
422 Art. 134 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135). 
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w roku poprzednim [Prywatni dyskryminowani, 2004] pomimo tego, że szpitale pry-
watne (w odróżnieniu od publicznych) mogły poszczycić się znacznie większą liczbą 
certyfikatów ISO.  

8.2.5. Przenikanie się sektora publicznego z prywatnym 

O ile współistnienie sektora prywatnego z publicznym w narodowym systemie 
ochrony zdrowia należy uznać za pożądane, o tyle troską może napawać brak istnienia 
w miarę precyzyjnego określenia zasad ich współdziałania oraz wzajemnych relacji 
między nimi.  

Brak takich regulacji skutkować może (i najczęściej tak właśnie się dzieje) pojawie-
niem się asymetrycznych korzyści ze współistnienia sektora prywatnego i publicznego czy 
wręcz powstawaniem rozmaitych patologii na styku: własność publiczna – własność pry-
watna. Ponieważ prawa własności są dużo pełniej i bardziej efektywnie wykorzystywane 
w sektorze prywatnym, to właśnie sektor prywatny najczęściej czerpie większe korzyści 
ze współpracy/współdziałania z sektorem publicznym. Wynika to m.in. z większej moty-
wacji menedżerów zarządzających zakładami niepublicznymi. Składa się na nią zarówno 
pozytywna motywacja (sukces rynkowy i finansowy, system wynagradzania, ścieżka 
kariery, etc.), jak i sankcje za brak należytej dbałości o zakład i jego interesy (od utraty 
kontraktu na zarządzanie do utraty części lub całości osobistego majątku włącznie).  

Asymetria motywacji może skutkować (nierzadko) przykładami pasożytowania 
prywatnych praktyk i zakładów niepublicznych na sektorze publicznym (niekontrolowa-
ny transfer części zasobów sektora publicznego do sektora prywatnego), czego przykła-
dem były (przywoływane wcześniej) wysoce preferencyjne warunki korzystania ze 
składników majątku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (warunki 
najmu pomieszczeń, korzystania z urządzeń medycznych) czy przypadki nieodpłatnego 
korzystania z części infrastruktury samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej przez prywatne praktyki i niepubliczne zakłady. Na występowanie w tym zakresie 
pewnych nieprawidłowości wskazywały tak raporty NIK [NIK 1999a; NIK 2002a; NIK 
2004a], jak i prasa [Solska, 2003; Konarska, Stradowski, 2006].  

Przenikanie się sektora publicznego z prywatnym w warunkach braku precyzyjnych 
reguł współpracy między nimi rodzić może zróżnicowanie dostępu różnych kategorii 
pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej (głównie szpitale) mogą przyjmować pacjentów kierowanych przez prywatne 
firmy ubezpieczeniowe (np. Medicover, Luxmed, Enel-Med i inne), przy czym syste-
my rozliczeń między firmą ubezpieczeniową i publicznym szpitalem nie do końca 
pozostają czytelne [Solska, 2003].  

Ten styk prywatnych ubezpieczalni i publicznych świadczeniodawców budził pewne 
wątpliwości resortu zdrowia w momencie, kiedy na rynek zaczęły trafiać oferty towa-
rzystw ubezpieczeniowych obejmujące nie tylko usługi z zakresu lecznictwa ambulato-
ryjnego, ale również pakiet usług z zakresu leczenia szpitalnego realizowany często rów-
nież w szpitalach publicznych współpracujących z prywatnym ubezpieczycielem423. 
Obawy wyrastały z faktu, że pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem oczekiwali 

                                                        
423 Pakiet taki zaproponowało w 2005 r. np. Towarzystwo Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska. 
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w kolejkach na zabiegi w szpitalach publicznych i mogło dochodzić do sytuacji swoiste-
go „wypychania” tej grupy pacjentów z kolejki na zabieg przez pacjentów posiadających 
prywatne polisy [Rzemek, 2005].  

Można dowodzić, iż podejmowanie decyzji korzystnych dla prywatnych podmio-
tów jest w znacznej części wynikiem tego, że podmiot publiczny podejmujący takie 
decyzje ani nie ponosi wystarczająco dotkliwych strat w wyniku takich decyzji, ani nie 
konsumuje wszystkich potencjalnych korzyści w sytuacji, kiedy nie podejmuje takich 
niekorzystnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej decyzji. 
Innymi słowy, działanie ius fruendi jest tu ograniczone w tym znaczeniu, że charakter 
i zakres odpowiedzialności za podejmowane decyzje są w przypadku kierowników 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej mniejsze niż w przypadku 
menedżerów niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.  

Innym obszarem, na którym skrzyżują się interesy sektora publicznego i prywatne-
go jest rynek leków. Jak już wskazywano, istotną pozycję w budżecie ochrony zdrowia 
są wydatki na leki. Wystarczy przypomnieć (por. p. 7.6.1), że w roku 2005 rynek le-
ków wykupywanych w aptekach ogólnodostępnych przekroczył wartość 14 mld zł. 
Analiza tego obszaru jest ciekawa nie tylko z powodu wielkości tego rynku, ale rów-
nież dlatego, że na tym rynku mamy to do czynienia z wyraźnie zarysowaną granicą 
między własnością prywatną i publiczną. Oto bowiem producenci i dystrybutorzy le-
ków to prawie wyłącznie podmioty prywatne, podczas gdy znakomita większość od-
biorców instytucjonalnych (mający największe udziały w konsumpcji leków) to samo-
dzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (głównie szpitale publiczne). Taki rozkład 
wyjaśnia mechanizmy patologii występującej w obszarze dystrybucji i zużycia leków. 

Patologie dotyczą przede wszystkim różnych sposobów stymulowania przez pry-
watnych producentów i dystrybutorów popytu na określone rodzaje leków i terapii, 
a biorą swój początek na poziomie ciał i organów sytuowanych na poziomie Minister-
stwa Zdrowia. Kluczem są tu listy leków refundowanych tworzonych i modyfikowa-
nych przez odpowiednie jednostki Ministerstwa Zdrowia. W kategoriach rynkowych 
umieszczenie danego specyfiku na liście leków refundowanych oznacza zdobycie 
pewnego i dużego rynku. Płatność za leki z listy leków refundowanych dokonywana 
jest głównie ze środków publicznych (choć obejmuje również partycypację finansową 
pacjenta). Polityka w zakresie leków refundowanych ustalana i realizowana na pozio-
mie Ministerstwa Zdrowia w latach 2001–2003 nosiła wyraźne cechy korupcji: 

• 

• 

• 

                                                       

zespół ds. refundacji leków powołany przez ministra M. Łapińskiego budowany 
był z ludzi, którzy mieli bliskie związki z producentami leków [Szparkowska, 
2004]; 
urzędnicy dokonywali prób wymuszenia łapówki za wprowadzenie danego leku 
na listę leków refundowanych424; 
o rejestracji leku i jego refundacji decydowały te same osoby425.  

 
424 Wojciech Deszczyński, szef gabinetu ministra M. Łapińskiego, próbował wymusić łapówkę od pro-

ducenta leku leczącego osteoporozę w zamian za wpisanie leku na listę leków refundowanych, o czym 
w 2003 r. doniosła Rzeczpospolita. W. Deszczyński wystąpił na drogę sądową przeciwko dziennikowi, 
oskarżając go o podanie „szkalującej informacji”, która „poniżyła jego osobę w opinii publicznej” i „narazi-
ła na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania działalności publicznej i zawodowej”. Po wielomie-
sięcznym procesie sąd powództwo W. Deszczyńskiego oddalił (Rzeczpospolita, 18 czerwca 2005).  

425 Chodzi o preparaty rumuńskiej firmy Sindan, której przedstawiciele byli znani ministrowi M. Łapiń-
skiemu i wynajmowali biuro od W. Deszczyńskiego. 
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Również polityka rejestracji leków w latach 2001–2003 wykazywała wiele niepra-
widłowości. NIK w swoim raporcie [NIK, 2004] opisuje lek, który dopuszczono do 
sprzedaży, mimo że jego producent nie zrobił odpowiednich badań biochemicznych 
i biologicznych. Rejestrowano preparaty, które nie miały badań potwierdzających, że 
stosowane w nich substancje są takie same jak w lekach już sprzedawanych. Korupcji 
sprzyjało też przyspieszanie lub opóźnianie rejestracji. Zdarzały się przykłady ekspre-
sowego wręcz podejmowania decyzji dopuszczających lek (lek dopuszczono do aptek 
po dwóch miesiącach od rejestracji), co sąsiadowało z przypadkami braku decyzji 
przez okres ponad 8 lat [NIK, 2004].  

Nieprawidłowości w gospodarce lekami wystąpiły również na poziomie podstawo-
wej opieki lekarskiej. Ordynacja leków dokonywana była bardzo często przy preferen-
cji dla producentów leków426, a nie dla zasad racjonalnej terapii i stosowania tańszych 
zamienników. Niesprawny system monitorowania ordynacji lekarskich i kontroli recept 
(będący m.in. rezultatem braku systemu RUM) sprzyjał utrzymywaniu się takich nie-
prawidłowości.  

Jak wskazywano w p. 7.5.1, prowadzona przez producentów leków i dystrybutorów 
(tak hurtowych, jak i detalicznych) aktywna strategia marketingowa skutkuje zwięk-
szeniem konsumpcji leków i większymi wydatkami na leki. 

Przedstawiane powyżej przykłady dysfunkcji czy wręcz patologii unaoczniają, że 
sektor publiczny z nieprecyzyjnie zarysowanymi rozwiązaniami w zakresie egzekwo-
wania praw właścicielskich, rozproszonej i rozmytej odpowiedzialności za decyzje 
i niesprawnym systemem kontroli właścicielskiej stoi na straconej pozycji w konfron-
tacji z zakładami niepublicznymi i sektorem prywatnym.  

8.2.6. Kwestia zasileń finansowych  

Prezentację kwestii zasileń finansowych systemu ochrony zdrowia, która z uwagi 
na przyjęty w tej książce sposób analizy poruszana była już kilkakrotnie, warto po-
przedzić celną uwagą sformułowaną przez S. Golinowską [Golinowska, 2005], która 
powinna skłaniać do nieco innego spojrzenia na cele systemu ochrony zdrowia i spo-
sób jego finansowania. Mamy oto – zdaniem S. Golinowskiej – do czynienia z intere-
sującym rozbratem między wnioskami płynącymi z naukowej analizy i refleksji a de-
cyzjami i zachowaniami (czy realizowaną polityką). Chociaż wpływ funkcjonowania 
opieki zdrowotnej na kondycję społeczeństw (czy szerzej – jakość życia) szacuje się na 
około 15%, to gros wysiłków (i nakładów) skupia się na opiece zdrowotnej, czyli tej 
części systemu ochrony zdrowia, która zajmuje się osobami już chorymi. Pozostaje to 
w sprzeczności z nowoczesnym podejściem do kwestii zachowania zdrowia, które 
zwraca uwagę na czynniki środowiskowe, genetyczne oraz działania z zakresu zdrowia 
publicznego (w tym: działań profilaktycznych). Należałoby zatem postulować szersze 
– niż w dotychczasowym podejściu – uwzględnienie tych kluczowych czynników 
w strategii oraz modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia [Golinowska, 

                                                        
426 Wiązało się to z uzyskiwaniem przez lekarzy wymiernych korzyści finansowych w formie np. hojnie 

wynagradzanych quasi-badań zlecanych lekarzom przez firmy farmaceutyczne czy finansowania udziału 
w kongresach i konferencjach naukowych. 
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2005]. Taką perspektywę należałoby przyjąć, przystępując do budowania docelowego 
modelu ochrony zdrowia w Polsce. 

W tym miejscu przychodzi nam raz jeszcze (z uwagi na przyjęty w pracy schemat 
analizy) powrócić do diagnozy niesprawności w finansowaniu systemu ochrony zdrowia.  

Niedostateczny poziom zasileń ze środków publicznych  

Niedostateczny poziom finansowania systemu ochrony zdrowia był już przedsta-
wiany (por. p. 7.3), ale w tym miejscu podkreślimy występowanie wyraźnej niechęci 
ustawodawcy do wprowadzenia do systemu ochrony zdrowia dodatkowych ubezpie-
czeń zdrowotnych i do wzmocnienia zasileń systemu środkami prywatnymi. 

Kwestia odpłatności pacjentów 

Kwestia odpłatności pacjentów stanowi ciągle jeszcze nierozwiązany problem i są 
podstawy, by twierdzić, że długo jeszcze takim pozostanie. Mamy bowiem do czynie-
nia z kolizją zapisów Konstytucji (i kilku ustaw) oraz realiami ekonomicznymi. Ponad-
to wykładnia zapisów prawa prowadzi do różnych interpretacji i różnego orzecznictwa.  

Kwestia odpłatności pacjentów za świadczenia zdrowotne odnosi się do dwóch 
podstawowych przypadków: 

• 
• 

                                                       

współpłacenia za świadczenia, które standardowo są finansowane przez NFZ; 
współpłacenia za świadczenia ponadstandardowe, nieobjęte finansowaniem ze 
środków publicznych. 

W pierwszym przypadku świadczenia są finansowane przez NFZ, ale w przypadku, 
kiedy zakład wykonał już wszystkie świadczenia określone w kontrakcie przed końcem 
roku (wyczerpując tym samym limit świadczeń) i w obawie przed odmową przez NFZ 
zapłaty za świadczenia ponadlimitowe, decyduje się na wprowadzenie opłat za świad-
czenia zdrowotne udzielane osobom ubezpieczonym427 przyjmowanym ponad limit 
określony w kontrakcie. Jak już wcześniej wskazywano, praktyki takie są zakazane. 
Stąd pojawiły się sankcje wobec spzoz stosujących takie praktyki. Sankcje za pobiera-
nie opłat od pacjentów sprowadzały się bądź to do zrywania przez płatnika umów 
z takimi zakładami (np. Instytut Medycyny Wsi z Lublina), bądź skutkowały sprawami 
prokuratorskimi (niektóre przychodnie w Warszawie) [Kielar, 2003]. W precedenso-
wym wyroku z 7 sierpnia 2003 r. Sąd Najwyższy uznał, że NFZ nie ma obowiązku 
płacenia za zabiegi nieujęte w kontrakcie ze świadczeniodawcą. W praktyce NFZ 
w niektórych przypadkach zwracał w części poniesione koszty ponadlimitowych 

 
427 Na przykład przychodnie specjalistyczne w białostockim Szpitalu Klinicznym wykonały już w paź-

dzierniku 2003 r. zakontraktowane na cały rok 2003 porady medyczne. Gdy NFZ odmówił płacenia za tzw. 
nadwykonania (świadczenia ponadlimitowe), szpital wypowiedział NFZ umowę i oświadczył, że w listopa-
dzie 2003 r. zacznie pobierać opłaty. Zadłużenie przychodni z powodu ponadlimitowych przyjęć pacjentów 
wynosiło 400 tys. zł. Gdy jednak Fundusz znalazł dla przychodni dodatkowe 160 tys. zł, szpital wycofał się 
z wypowiedzenia umowy. Wprowadził jednak opłaty – po 15 zł od pacjenta, który chciał się dostać do 
lekarza natychmiast. Bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia, pacjenci mogli zapisać się do kolejki, a najbliż-
szy termin porady specjalistycznej ustalony był na marzec 2004 r., za: [Zespół Rzecznika Prasowego NFZ, 
2004a]. 
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świadczeń, ale zwroty te następowały z dużym opóźnieniem i obejmowały tylko nie-
które pozycje kosztów (leki, materiały medyczne, odczynniki).  

Kwestia współpłacenia ściśle zazębia się z kwestią dostępności świadczeń zdrowot-
nych. Klasycznym przypadkiem były kolejki do zabiegów wszczepiania endoprotez 
powstające głównie wskutek braku środków w szpitalach na zakup endoprotez. Pacjen-
ci, którzy mieli w perspektywie 2–3-letnie oczekiwanie na operację, byli informowani 
przez szpital, że w sytuacji nabycia przez nich (z własnych środków) odpowiedniej 
endoprotezy mogą być szybciej operowani. Jeden z pacjentów, który zdecydował się 
kupić endoprotezę, po przeprowadzeniu operacji jej wszczepienia w publicznym szpi-
talu wystąpił do NFZ o refundacje kosztów jej zakupu (ok. 6 tys. zł). NFZ odmówił, 
a sąd rejonowy, do którego zwrócił się pacjent, zasądził mu zwrot kosztów (już po 
głośnej uchwale Sądu Najwyższego z 28 maja 2002 r.428 w podobnej sprawie). NFZ 
wniósł apelację od tego wyroku i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który jednakże 
odmówił (sic!) odpowiedzi [Domagalski, 2005].  

Drugim przypadkiem współpłacenia przez pacjenta są świadczenia ponadstandar-
dowe. W tym przypadku problem polega na tym, że kategoria świadczeń ponadstan-
dardowych nie jest precyzyjnie określona. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych429 
umożliwiające pobieranie opłat wymieniało tylko cztery takie przypadki (zabiegi chi-
rurgii plastycznej, operacje zmiany płci, świadczenia stomatologiczne inne niż okre-
ślone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych i świadczenia z zakresu aku-
punktury, z wyjątkiem leczenia bólu) [Kielar, 2003]. Kontrowersje jednak pozostawały 
i dotyczyły np. opłat za znieczulenie porodu dokonywane na życzenie pacjentki, a nie 
ze wskazań medycznych.  

W odniesieniu tak do opłat za świadczenia ponadlimitowe, jak i współpłacenia za 
świadczenia ponadstandardowe, ale niewykazane w ustawie, stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich było jednoznacznie negatywne, gdyż „pobieranie przez zakłady 
opieki zdrowotnej jakichkolwiek opłat od pacjentów jest niezgodne z prawem” [Kijak, 
2003]. Można jednak próbować podważać takie stanowisko, odwołując się zarówno do 
Konstytucji, jak i kilku innych ustaw. 

Zapis art. 68 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że: „Obywatelom, niezależnie od ich 
sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świad-
czeń określa ustawa”. Niektórzy interpretują ten zapis w ten sposób, że Konstytucja nie 
mówi o dostępie bezpłatnym. „Równy dostęp” może oznaczać: „bezpłatny dla każde-
go”, ale także: „częściowo płatny – w taki sam sposób dla każdego” [Kijak, 2003]. 

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia stwier-
dzała, że: „Ubezpieczony, w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świad-
czeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartej 
na dowodach naukowych i praktyki medycznej, w ramach posiadanych przez Fundusz 

                                                        
428 Sygn. III UZP 3/02. Mówi ona, że „osoba ubezpieczona, która na żądanie szpitala posiadającego 

umowę z Kasą Chorych zakupiła indywidualnie materiał medyczny przysługujący bezpłatnie w myśl art. 36 
ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, może dochodzić od Kasy zrekom-
pensowania kosztów tego materiału”. 

429 Dz.U. 2003, nr 62, poz. 575. 
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środków finansowych”430. Literalna wykładnia mogła zatem wyglądać w ten sposób, 
że w przypadku braku środków w NFZ ubezpieczonemu nie gwarantowano zabezpie-
czenia jego potrzeb zdrowotnych, ergo miał on prawo do wykorzystania swoich wła-
snych środków. Taki zapis w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ był już 
krokiem naprzód we wprowadzaniu ograniczeń w dostępie do świadczeń w porówna-
niu z zapisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 r., ale spra-
wy ostatecznie nie rozwiązywał. Podobnie jak zapisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która 
zastąpiła ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 

Ustawa ta wskazywała w art. 15 ust. 2, co zapewnia się i finansuje ze środków pu-
blicznych (lista obejmowała 22 pozycje), a w załączniku do ustawy przedstawiono 
wykaz świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych z podziałem na świad-
czenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na 
zakres ich zastosowania (14 pozycji) i świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane 
ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania (9 pozycji). Cho-
ciaż zapisy tej ustawy wprowadzały dalsze uściślenia co do zakresu świadczeń finan-
sowanych ze środków publicznych, to wątpliwości wciąż pozostają.  

Kwestie odpłatności pacjentów regulują również zapisy ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej. Można w niej wskazać na art. 6 ust. 1, art. 33 ust. 1, 4, 5, art. 34, 34a, 34b, 
art. 54 ust. 1 i 2. Są one jednak na tyle nieprecyzyjne, iż można interpretować je 
w następujący sposób: 

− publiczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie umowy cywilnoprawnej 
udzielać odpłatnie świadczeń, 

− w „odrębnych przepisach” nie ma zapisów zabraniających zakładowi pobierania 
opłat w sytuacji wyczerpania się limitów świadczeń określonych w kontraktach 
z płatnikiem, ustawodawca nie wypowiada się na temat środków niepublicznych 
ani na temat sytuacji, kiedy środków publicznych zabraknie [Kijak, 2003].  

Można zatem wykazywać, że przywoływane ustawy nie zabraniają publicznym za-
kładom opieki zdrowotnej odpłatnego udzielania tych świadczeń pacjentom, którzy 
tego zechcą, ale tylko w sytuacji, kiedy zakłady wyczerpały już limity świadczeń 
zdrowotnych określonych w kontraktach z płatnikiem. Jednak, jak wspomniano, sta-
nowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz orzecznictwo były w tej sprawie od-
mienne.  

Szczupłość środków z kontraktów z płatnikiem zmuszała szpitale do podejmowania 
ryzyka i wprowadzania różnych form współfinansowania świadczeń przez pacjentów 
(cegiełki, wpłaty na fundacje, świadczenia w pełni odpłatne oferowane bez kolejki, 
etc.). By zabezpieczyć się przed zarzutem naruszania prawa (a przynajmniej żeby osła-
bić taki zarzut), szpitale wprowadzały innowacyjne procedury. Na przykład szpital 
w Tczewie jako pierwszy wprowadził przyjmowanie od pacjentów specjalnych 
oświadczeń, że rezygnują oni z ubezpieczenia w NFZ na czas odpłatnej hospitalizacji 
w szpitalu [Konarska, 2005]. Jednakże podważono legalność tej praktyki przez uzna-

                                                        
430 Art. 49 Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia (Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391).
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nie, że pacjent nie może się zrzec prawa do leczenia w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej431.

Stojąc wobec niemożności odmowy udzielenia świadczeń (por. p. 8.2.1) z jednej 
i zagrożeniem związanym z niepewnością zwrotu przez NFZ kosztów za zabiegi po-
nadlimitowe z drugiej strony, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ucie-
kały się do takich praktyk, jak: 

− pobieranie opłat, 
− wstrzymywanie przyjęć [Tor, 2005] lub zamykanie oddziałów [syl, 2005d], 
− wyłączanie części zasobów ze świadczenia usług (remonty oddziałów). 
Chociaż minister zdrowia M. Balicki wspierał pomysły wprowadzenia współpłace-

nia w ograniczonym zakresie (w opiece specjalistycznej i szpitalach, ale nie w podsta-
wowej opiece zdrowotnej [Balicki 2003]), to względy polityczne432 przesądziły o za-
niechaniu inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Kolejny minister zdrowia, 
Z. Religa, wypowiadał się w pierwszych miesiącach swojego urzędowania zdecydo-
wanie negatywnie o możliwości wprowadzania współpłacenia [Sikora, 2005b], ale 
w sytuacji strajków lekarzy domagających się podwyżki płac zgłosił publicznie goto-
wość podjęcia tego problemu (por. Strajki lekarzy w Epilogu, rozdz. 9).  

Decyzje ustawodawcy w roku 2004 i na półmetku 2005 wskazywały na petryfiko-
wanie tej dysfunkcji i nieskuteczność prób zmiany status quo. Oto bowiem we wcze-
śniejszym projekcie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki 
zdrowotnej pomieszczone były zapisy umożliwiające w pewnych sytuacjach pobiera-
nie opłat od pacjentów, ale ostatecznie parlament usunął te zapisy [Konarska, 2005]. 
Natomiast nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1 lipca 2005 r.433 
podkreślała raz jeszcze, że pacjent psychiatryczny leczony jest bezpłatnie, a za świad-
czenie mu udzielone w zakładzie, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie pobiera się opłat.  

Niedostatecznie klarowne regulacje i potrzeba wzmacniania zasileń finansowych 
skutkowały tym, że zakłady posiadając świadomość sankcji za to grożących, wprowa-
dzały opłaty. Sytuacja komplikowała się dodatkowo wtedy, kiedy pacjenci wnosili 
najpierw opłaty, które umożliwiały skrócenie czasu oczekiwana na zabieg, a po wyko-
naniu zabiegu z dowodem wpłaty występowali do NFZ o refinansowanie tych wydat-
ków434. Orzecznictwo w takich sprawach było różne i pytanie, za co NFZ może płacić, 
a za co nie, pozostawało ciągle bez jednoznacznej odpowiedzi.  

W tym kontekście znamienne było stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z marca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów badania rezonansem magnetycznym 
w sytuacji zagrożenia życia [Frey, 2006a]. NSA uchylił wyrok sądu wojewódzkiego 
i oddalił skargę pacjenta o refinansowanie kosztów tego badania, wykonanego bez 
skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Tym samym NSA potwierdził, że NFZ 

                                                        
431 Taka interpretacja (wykładnia) w bardzo interesującym świetle stawia prawa obywatela i zakres jego 

wolności. 
432 W kwietniu 2005 r. (czyli na pięć miesięcy przed planowanymi wyborami do sejmu) w opinii mini-

stra M. Balickiego istniała groźba upolitycznienia dyskusji na temat wprowadzenia współpłacenia i nie 
opracowano stosownego projektu, za: [syl, 2005d]. 

433 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2005, nr 
141, poz. 1183) wchodząca w życie 13 sierpnia 2005 r. 

434 Tak było w przypadku Bolesława B., który opłacił zabieg obuocznej zaćmy w Ośrodku Chirurgii 
Oka w Lublinie, a potem wystąpił o zwrot 2100 zł, które zapłacił za ominięcie kolejki, za: [Frey, 2005a]. 
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jako jednostka sektora finansów publicznych musi stosować określone procedury okre-
ślające sposoby i wielkość finansowania świadczeń zdrowotnych. Chociaż NFZ nie 
kwestionował, że badanie było niezbędne, to przepisy ustawowe i wykonawcze wyma-
gają skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na przeprowadzenie takich 
badań [Frey, 2006a]. 

Brak klarowności w prawnych regulacjach odnoszących się do sposobu pozyskiwa-
nia środków przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sprawiał, że re-
sort zdrowia z dużą rezerwą podchodził do inicjatyw pozyskiwania przez spzoz środ-
ków ze sprzedaży usług zdrowotnych poza systemem powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego. Wątpliwości Ministerstwa Zdrowia budziły bowiem umowy spzoz 
z prywatnymi zakładami ubezpieczeniowymi na leczenie posiadaczy prywatnych polis 
ubezpieczeniowych w szpitalach publicznych. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki 
zdrowotnej, szpital oprócz środków finansowych pochodzących ze środków publicz-
nych może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej, jeżeli 
statut zakładu przewiduje jej prowadzenie. Umowa między ubezpieczycielem a szpita-
lem ma wówczas charakter umowy na rzecz osoby trzeciej, wskazanej przez zakład 
ubezpieczeń. Szpital musi mieć wolne zasoby, by świadczyć usługi poza limitem usta-
lonym z NFZ. Ponieważ zrodziło się podejrzenie, że część szpitali publicznych może 
wykorzystywać swoje (niekoniecznie wolne) zasoby do leczenia przede wszystkim 
posiadaczy prywatnych polis ubezpieczeniowych, resort zdrowia pod koniec 2005 r. 
zapowiadał analizę umów między szpitalami i prywatnymi zakładami ubezpieczeń 
i publikację sporządzonego na tej podstawie raportu [Rzemek, 2005].  

Można zrozumieć motywy takiej decyzji (ochrona interesów pacjentów objętych 
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym), ale w sytuacji bardzo dotkliwego deficy-
tu w zasilaniu spzoz ze środków publicznych preferencja dla zasady egalitaryzmu wo-
bec praw właściciela i zasady niezależności decyzji menedżerskich podejmowanych w 
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej może budzić zatroskanie.  

8.2.7. Rozwiązania podatkowe niesprzyjające rozwojowi rynku usług  
medycznych  

Analiza finansowania systemu ochrony zdrowia ze środków publicznych i zdiagno-
zowana wcześniej niedostateczna jego wysokość uprawnia do twierdzenia, że ważnym 
zadaniem dla stabilizowania systemu jest wzmacnianie (zwiększanie) dodatkowych 
zasileń finansowych, czyli środków innych niż te pochodzące ze składek (i admini-
strowane przez NFZ) oraz budżetu państwa. Można – po analizie dysfunkcji tak 
w obszarze regulacji, jak i funkcjonalnym systemu ochrony zdrowia – twierdzić, że nie 
stworzono systemu zachęt do wykorzystywania prywatnych środków dla zasilania 
systemu ochrony zdrowia. Ilustracją tego może być sytuacja w zakresie wykupywania 
przez przedsiębiorstwa świadczeń dla swoich pracowników.  

Świadczenia wykupywane przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników w ra-
mach dodatkowych ubezpieczeń można podzielić na obowiązkowe i ponadstandardo-
we. Świadczenia obowiązkowe to świadczenia narzucone pracodawcom przez prawo 
(badania wstępne, okresowe, profilaktyczne), natomiast wszystkie inne traktowane są 
jako ponadstandardowe. Wykupywanie przez przedsiębiorstwa dodatkowych świad-
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czeń dla swoich pracowników było korzystne tak dla pracowników (wydatki na świad-
czenia nie były zaliczane do przychodu zatrudnionego, a zatem nie były opodatkowane 
podatkiem od dochodów osobistych), jak i dla pracodawców (wydatki na świadczenia 
traktowane były jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób 
prawnych).  

Takie rozwiązania sprawiały, że poszerzany był zakres dodatkowych usług zdro-
wotnych oferowanych przedsiębiorstwom przez świadczeniodawców tak prywatnych, 
jak i publicznych, ponieważ przedsiębiorstwa były zainteresowane wzbogacaniem 
portfela takich dodatkowych świadczeń dla pracowników (również tych przebywają-
cych na urlopach bezpłatnych i macierzyńskich). Te ponadstandardowe świadczenia 
zdrowotne stanowiły niefinansowe elementy systemu wynagradzania w przedsiębior-
stwach i pełniły istotne funkcje motywacyjne i stabilizujące załogę.  

Niestety, wskutek zmian w prawie435, wzbogacanie portfela ponadpodstawowych 
świadczeń dla pracowników (i utrzymywanie takiej oferty) stało się dla przedsię-
biorstw i dla samych pracowników mniej atrakcyjne. Od 1 stycznia 2004 r. możliwość 
traktowania wydatków na świadczenia jako elementu kosztu uzyskania przychodu 
istniała już tylko w odniesieniu do tych świadczeń zdrowotnych opłaconych przez 
pracodawcę, do których ponoszenia zobowiązywały pracodawcę przepisy kodeksu 
pracy oraz innych ustaw436. Pracodawca stracił więc motywację finansową do rozwija-
nia tego typu oferty dla pracowników. Ponieważ jednak ponadstandardowe świadcze-
nia zdrowotne stanowiły liczący się bonus, przedsiębiorstwa rozważały różne sposoby 
obejścia tych niekorzystnych przepisów437. Inicjatywy prywatnych firm medycznych, 
by środki na pakietowe dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników można 
było potraktować jako składniki kosztów i odliczyć od podstawy opodatkowania po-
datkiem od osób prawnych, nie zyskały zrozumienia w Ministerstwie Finansów [Gra-
bowska, 2005]. 

Powyższe rozwiązanie ustawowe pokazuje, że nie tylko nie tworzono nowych zachęt 
dla zwiększania strumieni prywatnych środków kierowanych do sektora ochrony zdro-
wia, ale ograniczano (nieliczne) finansowe zachęty już istniejące. Również w stosunku 

                                                        
435 Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, nr 202, poz. 1957). 
436 Art.16 ust. 1 pkt 65 Ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 
437 Ponadstandardowe badania Ministerstwo Finansów może jednak interpretować w sposób korzystny 

dla pracowników (czyli uznać, że nie podlegają opodatkowaniu) wówczas, jeżeli pracodawca wykupuje 
usługi grupowe i nie można przypisać pracownikowi konkretnej kwoty, która mogłaby stanowić podstawę 
obliczenia podatku dochodowego (Pismo Ministerstwa Finansów z 7 września 1995 r. nr PO 5/6-7411- 
-01631/95, załącznik nr 2). Zakład pracy płaci wówczas (zgodnie z umową ze świadczeniodawcą) za prawo 
ogółu pracowników do korzystania z usług świadczeniodawcy. Świadczeniodawcy nie wystawiają imien-
nych faktur za korzystanie z usług przez konkretnych pracowników, lecz rachunki opiewają na ogólną 
kwotę uzgodnionej w umowie odpłatności. Jednak rozwiązanie takie może być zakwestionowane przez 
organy skarbowe. Innym sposobem może być poszerzenie zakresu świadczeń z podstawowej opieki zdro-
wotnej oferowanych pracownikom, który jest uznany za podstawowy. Oferta przedsiębiorstwa oprócz 
finansowania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników może obejmować świadczenia 
z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Przez profilaktykę rozumie się ogół działań firmy zapobiegających 
powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni i pośredni 
mają związek z warunkami lub charakterem pracy. Pracodawca musi tylko wykazać, że dane świadczenia 
zdrowotne są niezbędne w konkretnych warunkach i w ten sposób włączyć je do kategorii świadczeń pod-
stawowych niepodlegających opodatkowaniu, za: [Grabowska, 2005]. 
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do osób fizycznych nie stworzono bodźców finansowych do wydatkowania prywatnych 
środków na świadczenia zdrowotne. Niewielka ulga podatkowa związana z wydatkami 
ubezpieczonych na ochronę zdrowia została zniesiona pod koniec roku 2001. 

8.2.8. Funkcjonalne niesprawności rynku usług zdrowotnych 

Kontrakty z NFZ 

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych stanowi istotną składową systemu ochrony 
zdrowia. W tym obszarze notujemy jednak również istnienie pewnych niesprawności. 
Istotnym ich źródłem są: dominująca pozycja płatnika (NFZ), wyrastająca z przyjętych 
regulacji prawnych (p. 8.2.4), oraz ograniczony budżet na zakup świadczeń zdrowot-
nych. To te dwa czynniki przesądzają o tym, że między płatnikiem i świadczeniodaw-
cami nie ma relacji równości stron w negocjacjach, a pozycja świadczeniodawców jest 
słaba. Niesprawności w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych wynikały również 
z przyjętych przez płatnika procedur. W opinii świadczeniodawców procedury te były 
mało przejrzyste tak w przypadku konkursu ofert, jak i negocjacji (rokowań), a zasady 
kontraktowania podlegały częstym zmianom, pogłębiając atmosferę niestabilności 
i nieprzewidywalności panującą wokół systemu ochrony zdrowia od momentu wpro-
wadzenia reformy w styczniu 1999 r. Jeżeli dołączyć do tego braki w systemie infor-
macyjnym, to otrzymamy podstawową listę kluczowych czynników zakłócających 
proces kontraktowania usług zdrowotnych. 

Praktykę zmian w zasadach kontraktowania wprowadzanych przez NFZ można zi-
lustrować, odwołując się do zasad obowiązujących w latach 2004 i 2005. Od stycznia 
2004 r. zamiast płacić za leczenie pacjenta (tak jak w 2003 r.) NFZ płacił za wykonane 
procedury medyczne: operacje, znieczulenie, badanie diagnostyczne, leki. Rezultatem 
braku informacji na temat rzeczywistych nakładów (vide braki w systemie informacyj-
nym) było pojawienie się sytuacji, kiedy suma tych procedur u jednego chorego nie 
zawsze dawała tyle, ile dawała stawka za leczenie takiego pacjenta w roku 2003 [Ci-
chocka, 2004]. Co więcej, w procesie wprowadzania zmian w zasadach kontraktowania 
popełniono błędy: 

− w ciągu pierwszych miesięcy 2004 r. NFZ stosował uproszczone zasady rozli-
czania świadczeń (nie działał bowiem odpowiedni system komputerowy),  

− w katalogach świadczeń medycznych (gdzie zamieszczone zostały listy świad-
czeń i odpowiadające im ceny) opracowanych przez NFZ były błędy, np. bra-
kowało niektórych procedur i źle zostały skalkulowane porady specjalistyczne 
(nie uwzględniały kosztów drogich badań).  

Wprowadzenie nowych zasad dokonało się od razu, bez wprowadzenia pilotażu 
i odpowiedniego przygotowania płatnika i świadczeniodawców. Brakowało też efek-
tywnego koordynowania działań. W maju 2004 r. zarząd NFZ uchwalił, by dyrektorzy 
oddziałów w uzasadnionych przypadkach przyznawali za procedury do 20% więcej. 
Tej uchwały nie zatwierdziło jednak w porę Ministerstwo Zdrowia i wystąpiły 
w związku z tym opóźnienia w jej stosowaniu [Cichocka, 2004]. 

Warunki kontraktowania świadczeń na rok 2005 (zgodnie z tradycją) zostały zmie-
nione, a obszar zmian dotknął przede wszystkim świadczenia z zakresu podstawowej 
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opieki zdrowotnej. Kilka lat doświadczeń z regionalnymi kasami chorych przyniosło 
pewien postęp i poprawie uległ sposób informowania świadczeniodawców o warun-
kach kontraktowania świadczeń. Można było mówić, że (odwrotnie niż w latach po-
przednich) warunki kontraktowania były na ogół znane świadczeniodawcom438. Enu-
meratywnie wyliczono również dokumenty, które świadczeniodawca musiał przedsta-
wić przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej439. 

Kontrakty na opiekę podstawową na 2005 rok miały zapewnić pacjentom lepszy 
dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w czasie świąt. W tym celu 
oddzielnie kontraktowano usługi na pomoc w gabinecie lekarskim w dni świąteczne 
i w nocy, oddzielnie na wizyty lekarza w domu poza godzinami przyjęć i oddzielnie 
konieczny transport chorego karetką [Cichocka, 2004a]. Aby poprawić działanie spe-
cjalistycznej opieki ambulatoryjnej, NFZ podzielił porady specjalistyczne na pięć grup 
i zmienił ich wyceny, zwiększając wycenę najtańszej porady, tzw. porady recepturowej 
(zbadanie pacjenta i wypisanie recepty), z 8 do 16 zł [Cichocka, 2004a]. Pacjenci, któ-
rym zdarzyło się zachorować w nocy poza swoim województwem, też mieli prawo do 
wizyty lekarza. 

NFZ ustami swojego wiceprezesa [Cichocka, 2004a] zdeklarował, że szpitale będą 
miały poluzowany gorset finansowy. Gdyby okazało się, że z jakichś przyczyn jeden 
oddział miał mniej pacjentów i nie zarobił przewidzianych kontraktem pieniędzy,  
a w innym był przekroczony limit, dyrektor szpitala mógł przesuwać pieniądze z od-
działu na oddział440. Wprowadzono też nową kategorię świadczeń – „hospitalizację 
z przyczyn nieujętych w katalogu”. Oznaczało to, że można było leczyć chorego na to, 
na co rzeczywiście choruje, nawet jeśli przez przeoczenie danej choroby nie było 
w spisie procedur NFZ. 

Przytoczone powyżej przykłady ukazują jedynie wycinek szerokiego pola zmian 
dokonywanych w systemie kontraktowania, i to w warunkach, które – w perspektywie 
porównania z pierwszym okresem kontraktowania świadczeń, czyli latami 1998–2001 
– uchodzą za stabilne. 

Inną niesprawnością systemu kontraktowania był krótki horyzont czasu, na jaki za-
wierano kontrakty. Umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych zawierane były 
zazwyczaj na rok lub dwa. Zespół C. Włodarczyka w swoim raporcie wskazywał na 
konieczność zmian charakteru umów: „(...) rygorystyczne i sformalizowane umowy, 
które dotychczas dominowały, muszą być zastąpione przez umowy bardziej elastyczne 
i zostawiające świadczeniodawcom więcej swobody, choć w żadnym razie nie osłabia-
jące dyscypliny finansowej” [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdro-
wia, 2004, s. 12]. 

Pewne zmiany w tym zakresie zadeklarowane zostały przez prezesa NFZ w 2005 r., 
kiedy to zapowiedział możliwość podpisywania umów ze świadczeniodawcami na trzy 

                                                        
438 Na przykład kryteria oceny ofert na 2005 rok zostały zapisane w Szczegółowych warunkach postę-

powania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r. Załącznik do 
zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 26/2004. 

439 Zarządzenie nr 3/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. 
w sprawie określenia wykazu przedmiotów postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r. 

440 Zwraca uwagę fakt, że dopiero w kontraktach na rok 2005 przewidziano możliwość zastosowania tej 
zdroworozsądkowej zasady. To wiele mówi na temat elastyczności kontraktów stosowanych do tego czasu. 
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bądź na pięć lat441. Takie rozwiązanie miało wzmocnić pozycję zakładów opieki zdro-
wotnej i praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położnych w negocjacjach na temat wa-
runków zaciągania kredytów [Szparkowska, 2005a]. Zapowiedziano też jednakowe 
obliczanie opłat za leczenie w całym kraju, choć kwoty kontraktu mogły być zróżni-
cowane regionalnie. Nowością było również to, że NFZ musiał w terminie do jednego 
miesiąca odpowiedzieć na wniosek zakładu o renegocjację kontraktu [Szparkowska, 
2005a].  

Sygnalizowaną wcześniej, a nierozwiązaną kwestią pozostawało finansowanie in-
westycji oraz koszty funkcjonowania w przypadku pozyskania przez zakład i wykorzy-
stywania specjalistycznego sprzętu i wyposażenia (co automatycznie podrażało proce-
dury wykonywane z użyciem tego sprzętu). Przykładem były tu szpitalne oddziały 
ratunkowe tworzone od roku 2000. Stawki proponowane przez NFZ na świadczenia 
z tego zakresu w kontraktach na 2006 rok były zbliżone do tych oferowanych szpital-
nym izbom przyjęć442. Pod koniec 2005 r. zdecydowano, że ratownictwo medyczne 
w roku 2006 będzie jeszcze finansowane z NFZ, a od 2007 planowane było przejęcie 
jego finansowania przez budżet państwa443. Planowano zagwarantować na ten cel 1,2–
–1,3 mld zł [wik, pap, 2005].  

Na zakończenie prezentacji wątku niesprawności w obszarze kontraktowania 
świadczeń przez NFZ warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska będące konsekwencją 
systemowej asymetrii w relacjach: płatnik – świadczeniodawcy, czyli manipulacje 
dokonywane przez świadczeniodawców, a mające na celu uzyskania od NFZ kwot 
nienależnych oraz odmowę zawierania kontraktów z NFZ na zasadach narzuconych 
przez płatnika.  

Pierwsze zjawisko jest jedną z konsekwencji narzucania (de facto) przez NFZ 
w kontraktach zaniżonych wycen procedur i stawek za świadczenia zdrowotne i zmu-
szania świadczeniodawców do akceptacji takich niedoszacowanych kontraktów. 
Świadczeniodawcy podejmują wówczas często działania mające na celu pozyskanie 
z NFZ nienależnych im środków. Uciekają się wtedy do fałszowania statystyk i spra-
wozdań444. Tylko w pierwszym kwartale 2004 r. oddziały Narodowego Funduszu 
Zdrowia przeprowadziły 1177 kontroli świadczeniodawców w ramach kontroli plano-
                                                        

441 12 maja 2005 r. prezes NFZ J. Miller zapowiedział, że od następnego roku świadczeniodawcy będą 
mogli zawierać z NFZ umowy na 3 i 5 lat. Warunki finansowe kontraktów będą negocjowane co roku. 
Świadczeniodawcy, którzy będą podpisywać umowę z NFZ po raz pierwszy, otrzymają kontrakt na rok, za: 
[Umowy, 2005]. 

442 W negocjacjach kontraktu na rok 2006 stawki zaproponowane przez podlaski oddział NFZ dla od-
działu ratunkowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę 
i urządzenia: koszt ok. 8 mln zł) określono na 5 tys. zł dziennie, co nie pokrywało nawet połowy kosztów 
funkcjonowania oddziału (11 tys. zł dziennie), za: [Południk, syl, 2005]. 

443 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U. 2005, nr 267, poz. 2256). 

444 Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Medycynę Praktyczną wskazują, że do fałszowania doku-
mentacji lekarskiej w celu wyłudzania pieniędzy z NFZ przyznało się 90% lekarzy, za: [Konarska, Stra-
dowski, 2006]. Inne naganne praktyki to m.in. zawyżanie liczby przypisanych praktykom pacjentów (tzw. 
martwe dusze), oszczędzanie na skierowaniach na badania, ograniczanie liczby wizyt domowych. Choć 
niektóre z faktów podanych przez ww. autorów nie podlegają dyskusji, to posługiwanie się argumentem 
o zwiększaniu nakładów na podstawową opiekę zdrowotną (w latach 2003–2006 było to odpowiednio: 
2 413 753 zł; 3 278 848 zł; 3 659 132 zł; 3 754 258 zł) jest już zabiegiem o tyle chybionym, że nakłady na 
poz liczone ich udziałem w kosztach świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych spadały w ww. okresie 
z poziomu: 11,45% w 2003 do 10,93% w 2006 r.  
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wych (nie licząc kontroli doraźnych podejmowanych wskutek interwencji pacjentów 
czy mediów). W ich wyniku NFZ odzyskał 3,7 mln zł (kwoty nienależne i kary umow-
ne). W kilku oddziałach Funduszu (mazowiecki, świętokrzyski, małopolski) skierowa-
no wnioski do prokuratury [Zespół Rzecznika Prasowego NFZ, 2004].  

O ile w powyższych praktykach nie daje się zauważyć jakiejś szczególnej różnicy 
między świadczeniodawcami prywatnymi i publicznymi, o tyle drugie zjawisko, czyli 
odmowa zawierania kontraktów narzucanych przez NFZ, przypisane może być przede 
wszystkim prywatnym świadczeniodawcom. Prywatne podmioty reagują na próby 
narzucenia przez NFZ niedoszacowanych kontraktów w sposób bardziej zdecydowany 
niż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jeżeli tę sytuację rozważać 
w kategoriach praw właścicielskich oraz odpowiedzialności za decyzje, to postawa 
prywatnych świadczeniodawców staje się w pełni zrozumiała. Bezwzględna koniecz-
ność stosowania rachunku ekonomicznego w decyzjach menedżerskich i możliwość 
bankructwa silniej motywują te podmioty do odrzucenia stawek (warunków kontraktu), 
które nie pokrywają kosztów świadczeń i nie dają szansy realizowania zysków. Po-
zbawione możliwości kompensowania sobie utraty kontraktów z NFZ dochodami 
z innych źródeł, prywatne podmioty zmuszone są do podjęcia walki z NFZ. W tym 
zatem rozumieniu zakłady niepubliczne i praktyki prywatne są dużo bardziej wymaga-
jącym (kłopotliwym) partnerem w negocjacjach z NFZ. Nie powinno zatem dziwić, że 
to właśnie w sektorze prywatnym po raz pierwszy doszło do podjęcia szeroko zakrojo-
nej akcji odrzucenia warunków kontraktów proponowanych przez NFZ i „Porozumie-
nie Zielonogórskie” nie przyjęło propozycji zmniejszenia wartości kontraktów dla 
lekarzy rodzinnych na rok 2004 przy równoczesnym zwiększeniu zakresu zadań 
i odpowiedzialności, m.in. wprowadzenia opieki całodobowej (por. p. 8.2.4).  

W lecznictwie zamkniętym, które zdominowane jest przez zakłady publiczne, nie 
zanotowano przypadku skutecznego przeciwstawienia się narzucaniu przez NFZ zani-
żonych stawek, choć znane są przykłady oporu publicznych szpitali przed akceptowa-
niem zbyt niskich warunków kontraktów. Działo się tak dlatego, że szpitale publiczne 
są znacznie bardziej uległe wobec warunków narzucanych przez publicznego płatnika 
[Kawa, 2003]. Konsekwencją akceptacji zaniżonego co do wartości kontraktu jest dla 
szpitali publicznych zwiększanie długu, co w warunkach dysfunkcji nadzoru właści-
cielskiego oraz korzystnych dla zakładów publicznych uwarunkowań politycznych 
i prawnych nie prowadzi do ich bankructwa czy eliminowania z rynku.  

Innymi słowy: ponieważ zadłużanie się publicznych zakładów nie niesie dla nich 
tak dużego ryzyka jak dla zakładów niepublicznych, to są one bardziej skłonne do 
akceptowania kontraktów niedoszacowanych. W ten jednak sposób mimowolnie przy-
czyniają się do petryfikowania błędnych wycen procedur i porad, wysyłania do płatni-
ka fałszywych informacji co do akceptowanych wartości kontraktów, czyli do psucia 
rynku.  

Jeżeli uznać, że wykorzystywanie monopsonistycznej pozycji i narzucanie przez 
płatnika zaniżonych wartości kontraktów jest istotną niesprawnością systemu, to – 
pamiętając o stosunku prywatnych świadczeniodawców do takich praktyk – można 
wykazywać, że sektor prywatny jest czynnikiem działającym w kierunku urealniania 
stawek w kontraktach, ergo służy porządkowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia.  
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Brak kluczowych informacji  

Na braki w systemie informacji medycznej i ekonomicznej w polskim systemie 
ochrony zdrowia już wskazywano (por. p. 4.2.1, 7.1.3, 7.1.5). W tym miejscu można 
jedynie skonstatować, że do końca 2005 r. nie odnotowano jakościowej poprawy 
w tym zakresie. Zakres informacji jest ograniczony, a jej jakość problematyczna ( por. 
p. 7.1.3). Te dwie cechy odnoszą się do bardzo szerokiego spectrum zagadnień: od 
wielkości tak podstawowych, jak liczba i struktura własnościowa zakładów opieki 
zdrowotnej i prywatnych praktyk do wielkości bardziej skomplikowanych, jak np. ceny 
poszczególnych procedur medycznych.  

Trudności wynikające z braków w systemie informacji pojawiają się już na etapie 
liczenia jednostek, w tym tak podstawowych jak szpitale [Nyczaj, 2003]445, czy próbie 
określenia, jaki jest udział prywatnych świadczeniodawców w sektorze ochrony zdro-
wia. W roku 2005 to drugie, jakże podstawowe zagadnienie, nie było z wystarczającą 
precyzją rozstrzygnięte. W wypowiedzi specjalistów od statystyki i systemów informa-
tycznych można było usłyszeć, że: 

Podanie dokładnych danych jest niemożliwe, ponieważ dopiero tworzymy koherentny system 
statystyczny. Znacznie łatwiej oszacować prywatność w wypadku szpitali, problemy pojawiają 
się, gdy chcemy przeanalizować opiekę ambulatoryjną, a zwłaszcza liczbę lekarzy pierwszego 
kontaktu. Nikt tak naprawdę nie wie, ile z zarejestrowanych praktyk lekarskich faktycznie funk-
cjonuje, a ile istnieje tylko na papierze. Badania utrudnia też dość duża szara strefa446. 

W rezultacie przedstawiane są bardzo rozbieżne dane. W przypadku sektora pry-
watnego w podstawowej opiece zdrowotnej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
i danych GUS, na koniec 2004 r. zarejestrowanych było 73 tys. praktyk lekarskich447. 
Dane Naczelnej Izby Lekarskiej za ten okres mówiły o około 46 tys. praktyk. Podobny 
problem występował przy szacowaniu liczby praktyk stomatologicznych w tym okresie 
(22,6 tys. wg GUS lub 10–15 tys. wg Naczelnej Izby Lekarskiej) [Boruc, 2005, s. 13].  

Z należytą ostrożnością trzeba zatem interpretować dane GUS na temat zakresu 
sektora niepublicznego w systemie ochrony zdrowia mówiące o tym, że na koniec 
2003 r. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniały: 47,7% lekarzy, 87,5% 
stomatologów i 87,2% farmaceutów [Boruc, 2005, s. 13]. W ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej funkcjonowało 11 978 zakładów, w tym 8403 niepubliczne (70,1%), które 
udzieliły 50,4% wszystkich porad w roku 2003 [Boruc, 2005, s. 13]. Kłopotów z osza-
cowaniem zakresu sektora niepublicznego w systemie ochrony zdrowia doświadczyli 
również eksperci448 pracujący na początku 2004 r. nad diagnozą systemu ochrony 
zdrowia.  
                                                        

445 Jeżeli bowiem mamy samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej, w skład którego 
wchodzą 4 szpitale (jego jednostki organizacyjne), to można wskazać na praktyczny problem: ile zatem jest 
szpitali? Jeden (bo jest zarejestrowany pod jednym numerem księgi rejestrowej)? Czy jednak cztery (bo 
istnieją 4 jednostki lecznictwa stacjonarnego)? Wątpliwość pojawia się, kiedy są to jednostki organizacyjne, 
które, choć wyodrębnione w rejestrze, znajdują się pod tym samym adresem (np. większość klinik w szpita-
lach klinicznych traktowana jest jako odrębne jednostki organizacyjne, mimo że znajdują się w tym samym 
miejscu), za: [Nyczaj, 2003]. 

446 Marek Dmowski, dyrektor działu statystyki Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 
za: [Boruc, 2005, s. 12]. 

447 Ta liczba nie była zbieżna z innymi danymi dostarczanymi przez GUS. 
448 Raport Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych podaje w tabeli na stronie 38 liczbę 4260 zarejestro-

wanych niepublicznych świadczeniodawców, po czym pod tabelą znajduje się informacja, że: „(...) Oprócz 
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Rozbieżności co do wyliczeń kluczowych zmiennych opisujących zasoby systemu 
ochrony zdrowia mogą relatywizować wiele ocen. Na przykład raport Zespołu ds. 
Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia utrzymuje, że zasoby ludzkie i rzeczo-
we są w Polsce  

(...) mniejsze, niż w większości krajów UE. Dotyczy to liczby lekarzy, pielęgniarek, innych kate-
gorii personelu, liczby łóżek szpitalnych spełniających standardy (przy stosowaniu bardziej rygo-
rystycznych kryteriów porównania byłyby bardziej niekorzystne), wyposażenia w sprzęt. Nie jest 
więc prawdą, że istnieją proste nadwyżki zasobów, których wyeliminowanie z systemu mogłoby 
dać wyraźne oszczędności poprzez zmniejszenie bieżących zasobów przeznaczanych na ich 
utrzymanie [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 37].  

Usunięto: D

Zatem kwestionowane jest tu często spotykane w mediach twierdzenie o istnieniu 
nadwyżki zasobów rzeczowych w polskim systemie ochrony zdrowia, co z kolei może 
mieć fundamentalne znaczenie, kiedy trzeba byłoby wytyczyć kierunki restrukturyzacji 
tego sektora. 

Braki informacyjne dotyczą również wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej 
w urządzenia medyczne [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 
2004, s. 37]. Badania i szacunki mówią o przeciętnie bardzo słabym wyposażeniu 
w takie urządzenia, jak rezonans magnetyczny, tomograf NMR, tomograf RTG, mam-
mograf, aparat do hemodializy, litotrypery, etc. Sprawozdawczość statystyczna GUS 
pomija bowiem te urządzenia, chociaż reprezentują one drogie i wysokospecjalistyczne 
urządzenia medyczne.  

Jednym z rezultatów braków w systemie informacyjnym jest brak analiz opłacalno-
ści zakupu urządzeń medycznych. Jak stwierdzono w raporcie na temat zadłużenia 
spzoz, „(...) na żadnym szczeblu organizacji ochrony zdrowia nie jest prowadzona 
analiza stanu, potrzeb i stopnia wykorzystania aparatury medycznej” [Ministerstwo 
Zdrowia, 2004a, s. 27]. 

Innym wątkiem jest ocena przydatności i kosztów określonych technologii medycz-
nych, która przez lata nie doczekała się rozwiązania. Dopiero w lecie 2005 r. w dzia-
łalności resortu zdrowia podjęty został wątek Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych, która miałaby się zająć oceną bezpieczeństwa i skuteczności leczenia, a także 
oceniać koszty tych sposobów leczenia, które są finansowane przez państwo. Według 
twórcy projektu Agencji Technologii Medycznych, Rafała Niżankowskiego, agencja 
będzie się zajmować zadaniami zleconymi przez ministra, w tym np. określeniem, do 
jakich zabiegów pacjenci mają prawo w ramach powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego [Szparkowska, 2005].  

Również inne podstawowe dane, jak np. zagregowana informacja o zatrudnieniu 
oraz wynagradzaniu personelu medycznego449 (co na poziomie zakładów jest istotne 
m.in. w rachunku kosztów – o czym niżej), nie są kompletne [Ministerstwo Zdrowia, 
2004, s. 81]. Oszacowanie liczby pracujących w ochronie zdrowia jest utrudnione ze 

                                                       
świadczeniodawców przedstawionych w tabeli działały jeszcze prywatne praktyki lekarskie i stomatolo-
giczne, funkcjonujące wyłącznie w oparciu o środki niepubliczne. Pod koniec 2001 r. było 31 tysięcy takich 
praktyk lekarskich i 9,7 tysiąca praktyk stomatologicznych”. Ten paragraf w raporcie kończy jakże słuszny 
postulat” głoszący konieczność posiadania bliższych informacji na temat niepublicznych świadczeniodaw-
ców, za: [Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, 2004, s. 38].  

449 Z powodu ograniczeń w dostępie do danych w niektórych sytuacjach np. nie bierze się pod uwagę 
personelu medycznego zatrudnionego w administracji, domach pomocy społecznej, itp. 
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względu na zjawisko wykonywania pracy w wielu miejscach, tak na podstawie umów 
o pracę (zatrudnienie pełnoetatowe i na części etatów), jak również w oparciu o umo-
wy cywilnoprawne [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 83].  

Wprowadzone w życie rozporządzenie ministra zdrowia nakładające na zakłady 
opieki zdrowotnej w Polsce obowiązek stosowania wyliczonych procedur medycz-
nych450 wykazało trudności w stosowaniu tego rozporządzenia w praktyce w stosunku 
do konkretnego chorego, cierpiącego na wiele schorzeń wzajemnie nakładających się 
na siebie. Konieczność zastosowania u tych chorych uzupełniających się badań diagno-
stycznych i indywidualizowanych zleceń lekarskich często czyniło niemożliwym pro-
ste wprowadzenie wyliczonych procedur [Durlik, 2002]. 

Problemy tego typu pojawiały się przy okazji stosowania rachunku kosztów 
w ochronie zdrowia, które to narzędzie bez dowodu można uznać za niezbędny ele-
ment efektywnego zarządzania. Rachunek kosztów musi bazować na odpowiednio 
przygotowanej informacji statystycznej. Dotyczy to głównie stosowania w sprawoz-
dawczości rodzajowej klasyfikacji kosztów. W oparciu o doświadczenia i praktykę 
polskiego systemu ochrony zdrowia można twierdzić, że warunek taki nie jest jeszcze 
spełniony. Sprawozdania gromadzone przez GUS (F01/z, a od 2002 r. bardziej zagre-
gowane F02) nie pozwalają na dokładną identyfikację kosztów w ujęciu rodzajowym 
oraz na ich powiązanie z udzielanymi świadczeniami: „Informacje statystyczne doty-
czące kosztów ochrony zdrowia są nie tylko gromadzone i klasyfikowane nieadekwat-
nie do potrzeb alokacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia, ale także rozproszo-
ne (w różnych instytucjach) i niepełne” [Ministerstwo Zdrowia, 2004, s. 81].  

Syndrom niepełnych czy niezbyt precyzyjnych informacji dotyczy nie tylko kosz-
tów w sektorze publicznym, ale również innych podsystemów systemu ochrony zdro-
wia zdominowanych przez sektor prywatny, jakim jest rynek leków. Szacunki wielko-
ści rynku leków dokonywane przez różne instytucje i firmy (m.in. IMS Health, Kamso-
ft, dawny Instytut Leków, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych: URPLWMiPB) są różne, a różnice sięgają nawet 
10 mld zł [Kotula, Paprocki, 2005, s. 57]. Jest to m.in. wynik różnic w metodach sto-
sowanych przez różne podmioty do szacunków.  

Negatywna ocena zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia łączona była – 
słusznie – ze słabością zaplecza analitycznego [Golinowska, 2005], ale w tym punkcie 
znów należy powrócić do konieczności wprowadzenia RUM jako warunku wstępnego 
reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

Słabości nadzoru właścicielskiego płynące ze sfery funkcjonalnej 

Obok wskazywanych powyżej słabości nadzoru właścicielskiego wyrastającej ze 
sfery regulacji (p. 8.2.1) można zidentyfikować również dysfunkcje nadzoru właści-
cielskiego wyrastające ze sfery funkcjonalnej. Tu przykładami są: 

• 

                                                       

błędna polityka kadrowa w obsadzaniu stanowisk kierowniczych w zakładach: 
brak stosownych kompetencji menedżerskich u osób kierujących zakładami;  

 
 

 
450 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998, nr 164, poz. 1194).
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• 

• 
• 

• 

• 

• 

                                                       

brak staranności i planów kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej;  
syndrom easy rider: przerzucanie odpowiedzialności na państwo451; 
niejednolite i zmienne zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń przez ka-
sy chorych/NFZ;  
brak dostatecznie precyzyjnych narzędzi pozyskiwania informacji medycznych 
i ekonomicznych z samodzielnych zakładów; 
brak skutecznych bodźców dla kierowników samodzielnych publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej (odejście od kontraktów menedżerskich); 
braki w finansowaniu systemu ochrony zdrowia przekładające się na: 
− braki w infrastrukturze (sprzęt i programy komputerowe, łącza internetowe, 

etc.), 
− braki kadrowe (specjaliści i analitycy). 

Samorządy decydując o obsadzie stanowisk kierowników samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, bardzo często przedkładały interesy polityczne 
i lokalne koalicje ponad profesjonalne kierownictwo podległymi im zakładami. Rów-
nież dobór członków do rad społecznych nie zawsze odbywał się w warunkach swobo-
dy wyboru, często rady stawały się politycznymi zakładnikami regionalnych układów 
politycznych.  

Nieprawidłowości w organizowaniu i realizowaniu przez jednostki samorządu tery-
torialnego kontroli właścicielskiej nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej były diagnozowane również przez kontrolerów NIK. W roku 2003 NIK 
dokonał kontroli restrukturyzacji i przekształceń systemowych w ochronie zdrowia. 
Kontrolą objęto 97 jednostek, na które składało się: Ministerstwo Zdrowia, 13 urzędów 
marszałkowskich, 36 starostw powiatowych i urzędów gmin, 46 samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 1 podmiot niepubliczny, który przejął ma-
jątek likwidowanego zakładu opieki zdrowotnej. Okres kontroli obejmował czas od 
1 stycznia 1999 r. do końca pierwszego półrocza 2003 [NIK, 2004a].  

Kontrola NIK po raz kolejny ukazała zarówno funkcjonalną słabość kontroli ze 
strony resortu zdrowia, jak i słabość kontroli właścicielskiej organów założycielskich. 
Resort zdrowia nie zdefiniował długofalowych celów restrukturyzacji i nie monitoro-
wał w sposób właściwy całego procesu przekształceń [NIK, 2004a, s. 6]. Słabość nad-
zoru właścicielskiego ze strony organów założycielskich przejawiała się w braku kon-
troli okresowych podległych zakładów oraz w braku kontroli ich gospodarki finanso-
wej [NIK, 2004a, s. 8]. Po rozpoczęciu likwidacji zakładów około 37,5% kontrolowa-
nych organów założycielskich nie nadzorowało w prawidłowy sposób tego procesu 
[NIK, 2004a, s. 8]. Konsekwencją nierzetelnego nadzoru były stwierdzone przypadki 
niegospodarnego wykorzystania majątku likwidowanych zakładów oraz ponoszenia 

 
451 Klasycznym przykładem może tu być polityka oddłużania zakładów opieki zdrowotnej. Pomimo za-

powiedzi, że akcja oddłużania ma charakter incydentalny, w okresie 1994–2004 czterokrotnie oddłużano 
zoz (por. przypis 379), a ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zoz 
stworzyła warunki i zainicjowała ponowną akcję oddłużania, przy czym w tym przypadku oddłużanie nie 
następowało w sposób automatyczny. Jednak intencje szefa resortu zdrowia Z. Religi szły wyraźnie 
w kierunku umorzenia spzoz udzielonych kredytów na pokrycie zadłużenia, za: [Sikora, 2005b]. Inicjatywy 
rządu (zapisane w dokumencie Solidarne Państwo) podjęte w lutym 2006 r. podążały jednak w kierunku 
zwiększenia umorzenia należności głównej z tytułu pożyczki z 50 do 80% [Pomoc publiczna i restruktury-
zacja..., 2006]. 
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nieuzasadnionych wydatków w trakcie likwidacji. Nieprawidłowo przeprowadzono 
inwentaryzację majątku niektórych likwidowanych placówek. Często proces likwidacji 
był nadmiernie wydłużany, co miało wpływ na wzrost kosztów ponoszonych przez 
organy założycielskie [NIK, 2004a, s. 9]. Kontrolerzy NIK wskazywali przy tym, że 
zakłady opieki zdrowotnej nie zostały w pełni wyposażone w majątek trwały, niezbęd-
ny do prowadzenia statutowej działalności, a majątek ten w wielu przypadkach nie 
miał uregulowanego stanu prawnego. Jednostki samorządu terytorialnego, które przeję-
ły obowiązki organów założycielskich spzoz, nie posiadały wystarczających środków 
finansowych niezbędnych do utrzymania zasobów majątkowych użytkowanych przez 
spzoz i konieczne inwestycje [NIK, 2004a, s. 10]. 

W około 30% badanych przypadków niewystarczające rezultaty działań restruktu-
ryzacyjnych były wynikiem błędów popełnionych przez kierownictwo spzoz. Błędy te 
to albo zbyt późne wdrażanie swoich własnych programów naprawczych, albo ich 
całkowity brak. Ponadto nie przeprowadzano w zakładach analizy możliwości realiza-
cji przygotowywanych projektów. Zwraca uwagę wysoki (około 33%) udział zakła-
dów, gdzie dyrektorzy podejmowali decyzje niekorzystnie wpływające na sytuację 
finansową restrukturyzowanych zakładów. Polegały one m.in. na zakupie kosztownej 
aparatury medycznej, która nie była potem właściwie wykorzystana, braku egzekwo-
wania należności szpitali czy zawieraniu umów najmu i dzierżawy składników mająt-
kowych na warunkach niekorzystnych dla zakładu. W świetle powyższego nie dziwi 
fakt, że wśród rekomendacji pokontrolnych NIK znalazła się m.in. konieczność 
wzmocnienia i usprawnienia nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opie-
ki zdrowotnej [NIK, 2004a, s. 13]. 

Przypadki braku staranności w zabezpieczaniu interesów samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej były często dokumentowane w innych raportach 
NIK. Przykładem mogą tu być: 

− przypadki likwidacji działalności pomocniczo-obsługowej zakładów i zlecanie 
tych zadań firmom zewnętrznym; kontrola NIK w 21 samodzielnych publicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim wykazała, że 
6 zakładów podejmując decyzje o likwidacji działalności pomocniczo-obsłu- 
gowej i zleceniu jej wykonywania innym podmiotom, nie poprzedzało ich anali-
zą ekonomicznej opłacalności, a same decyzje okazały się chybione (zamiast 
spodziewanych korzyści szpitale ponosiły jeszcze większe koszty niż poprzed-
nio); nieopłacalne okazało się zlecenie prac związanych ze sprzątaniem po-
mieszczeń szpitalnych, gdzie zwiększenie kosztów dochodziło do 17,3 tys. zł 
miesięcznie [Myrta, 2003]; podobnie było w przypadku niektórych usług cate-
ringowych związanych z wyżywieniem pacjentów czy też zlecaniem pomocni-
czych usług medycznych (analityka laboratoryjna, rtg, patomorfologia); 

− „dzika prywatyzacja” niektórych rodzajów działalności podstawowej szpitali452; 
− umowy wynajmu pomieszczeń (brak zapisów dających możliwość naliczania 

odsetek z tytułu nieterminowego płacenia opłat i ich waloryzacji, dopuszczanie 
do wynajmu pomieszczeń po nieopłacalnych/zaniżonych stawkach czynszu – czę-
sto bez kalkulacji wynikowej) [Myrta, 2003]; 

− przypadki całkowitego braku kontroli [Myrta, 2003].  
                                                        

452 Kontrola NIK finansowania i działania stacji dializ (2000–2004) wykazała dzikie prywatyzacje stacji 
dializ: szpital w Piszu sprywatyzował stację dializ, która przynosiła mu zyski, a szpital w Zgierzu stację 
wydzierżawił firmie, która sztuczne nerki zniszczyła, za: [syl, 2005].
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Te i inne przykłady dokumentują istnienie poważnych dysfunkcji w obszarze spra-
wowania kontroli właścicielskiej nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej. Źródła tych dysfunkcji związane były z nieprawidłowo zdefiniowanymi 
w regulacjach prawnych funkcjami właścicielskimi w sektorze ochrony zdrowia. Do 
takiego stanu przyczyniał się również brak silnej motywacji finansowej menedżerów 
spzoz.  

Brak motywacji finansowej dla menedżerów zakładów opieki zdrowotnej 
(zaprzepaszczone kontrakty menedżerskie)  

Wprowadzaniu reformy ochrony zdrowia powinny towarzyszyć działania zwiększa-
jące szanse jej pozytywnego przebiegu. Lista takich działań/warunków może być roz-
maicie definiowana. Jedni wskazują na konieczność zapewnienia odpowiednich wa-
runków pracy pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Segall, 2003], 
inni mówią o potrzebie zastosowania opisanych w literaturze nauk organizacji 
i zarządzania procedur [Klich, 1996], a jeszcze inni uwypuklają znaczenie motywacji 
pracowników w przeprowadzaniu reformy sektora ochrony zdrowia [Franco, Bennett, 
Kafner, 2002]. W tym ostatnim przypadku wskazuje się na konieczność osiągnięcia 
zgody co do celów (między pracownikami i organizacją) i poprawy motywacji pra-
cowników. Franco, Benett i Kanfer [2002] zalecają przy tym: wykorzystywanie wielu 
kanałów/sposobów motywacji, docenianie znaczenia poprawnej komunikacji i przy-
wództwa, określenie zestawu wartości przyjmowanych w organizacji i wyróżników 
kultury tej organizacji, które mogą ułatwiać wprowadzenie reformy bądź ją hamować, 
oraz zrozumienie tego, że reforma może mieć różny wpływ na różne kategorie pra-
cowników. 

Na kanwie wskazań podkreślających konieczność zastosowania właściwych bodź-
ców w stosunku do pracowników sektora ochrony zdrowia w procesie przeprowadza-
nia reformy tego sektora należy skonstatować brak właściwej motywacji tak w przy-
padku kierowników, jak i pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. To z kolei można zinterpretować jako rodzaj kolejnej dysfunkcji systemo-
wej, która odnosi się również do organów założycielskich.  

Nie podejmując w szerszym zakresie kwestii narzędzi i sposobów motywacji klu-
czowych aktorów w sektorze ochrony zdrowia, raz jeszcze podkreślmy istnienie głębo-
kich nieprawidłowości we wprowadzaniu kontraktów menedżerskich na zarządzanie 
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Jak wskazywano jednak 
w p. 4.2.1 oraz 5.5.1, w ocenie kontraktów menedżerskich w ochronie zdrowia skupio-
no się na formalnoprawnej stronie kontraktów, pozostawiając na boku analizę ekono-
micznych i zarządczych skutków kontraktów menedżerskich dla zakładów opieki 
zdrowotnej. Masowy odwrót od kontraktów był w większej części reakcją na rozwią-
zania i praktyki złe (czy wręcz patologiczne), które łatwiej dostawały się na łamy prasy 
i do mediów, tworząc swoistą atmosferę społecznego potępienia tej formy prywatyzacji 
zarządzania453. Głosy tych, którzy – odwołując się do liczb i faktów – próbowali dys-

                                                        
453 Wykreowana przez media atmosfera potępienia sprawiła, że w wielu przypadkach to sami dyrekto-

rzy wycofywali się z umów o zarządzanie.  
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kusję na temat stawek menedżerów na kontraktach sprowadzić do konkretu454, pozo-
stawały w mniejszości [Ślęzak, 1999]. Są podstawy, by utrzymywać, że prawidłowo 
zapisane umowy o zarządzanie455 mogły być potencjalnie efektywnym narzędziem 
służącym zwiększeniu tempa restrukturyzacji i poprawie wyników ekonomicznych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warunkiem uzyskiwania 
pełnych korzyści ze stosowania kontraktów o zarządzanie w systemie ochrony zdrowia 
było również łagodzenie ograniczeń co do wysokości wynagrodzeń dyrektorów na 
kontraktach. Negatywne doświadczenia związane z wprowadzaniem limitów i ograni-
czeń wypływających z zapisów tzw. ustawy kominowej456 w innych sekcjach gospo-
darki mogą być tu wykorzystane jako dodatkowy argument. 

8.2.9. Wysoki poziom ryzyka  

Relatywnie wysoki poziom ryzyka w sektorze ochrony zdrowia jest w dużym za-
kresie rezultatem istnienia dysfunkcji przedstawionych powyżej. Wynika to zarówno 
z sytuacji istnienia na rynku monopsonistycznego płatnika z minimalnymi szansami na 
pojawienie się konkurencyjnych ubezpieczycieli, zmiennych zasad kontraktowania 
oraz niepewności co do kierunków reformy ochrony zdrowia457. 

Przy ocenie poziomu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w sektorze 
ochrony zdrowia możemy odwołać się do szacunków wykonywanych w tym zakresie 
przez banki i instytucje finansowe. Przyjmujemy bowiem, że instytucje te dysponują 
odpowiednim instrumentarium i procedurami pomiaru poziomu ryzyka oraz odpo-
wiednim doświadczeniem. Poziom ryzyka związany z prowadzeniem działalności 
w zakresie świadczenia usług zdrowotnych jest przez banki i instytucje finansowe 
postrzegany jako duży [Wardzińska, 2003]. Powodowane jest to znacznym poziomem 
niepewności w sektorze ochrony zdrowia. Ta z kolei wyrasta z dynamiki zmian 
w sektorze ochrony zdrowia (zamiana kas chorych na NFZ, sądowe spory o wypłaty za 
świadczenia ponadlimitowe oraz wypłaty podwyżek lex 203) oraz przyjmowanych 

                                                        
454 Jak wskazywał Andrzej Ślęzak: „Przeciętna wartość kontraktu, a więc kosztu płacy w województwie 

zachodniopomorskim wynosiła 7 x średnia krajowa (tzn. ostatnio 1400 zł). Tak więc 7 x 1400 = 9800! (...) 
Z tej sumy trzeba zapłacić podatek, opłacić ZUS, w tej kwocie są wszystkie świadczenia socjalne, jest tu 
13. pensja, opłaty związane z utrzymaniem firmy (każdy z dyrektorów nie jest pracownikiem, lecz podmio-
tem gospodarczym «wynajętym» do zarządzania firmą) – a przede wszystkim duży koszt polisy ubezpie-
czeniowej jako gwaranta firmy. W efekcie po odliczeniu tych składowych pozostaje kwota równa 3,5–4 
razy średnia krajowa. Czas pracy dyrektora nieograniczony (...). Gdy rozpatrzymy dalej w kategorii kosztu 
płac uposażenia innych grup zawodowych, kształtują się one następująco: 

− ordynator oddziału (z przeciętnie z 7 dyżurami) 6,2–7 x średnia krajowa, 
− pielęgniarka funkcyjna 2,1–3,4 x średnia krajowa, 
− pielęgniarka odcinkowa 1,2–1,7 x średnia krajowa. 
Mitem i wielkim fałszem jest podawanie wartości kontraktu menedżerskiego jako miesięcznego zarob-

ku – co chyba udowodniłem”, za: [Ślęzak, 1999]. 
455 Takim warunkiem jest sprzęgnięcie kontraktu z agresywnymi sposobami wynagradzania za osiąga-

nie wyznaczonych w kontrakcie celów. 
456 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

(Dz.U. 2000, nr 26, poz. 306). 
457 Na początku roku 2006 nie były znane kierunki dalszej reformy systemu ochrony zdrowia, co dzien-

nikarze specjalizujący się w problemach zdrowia konstatowali z rosnącym niesmakiem [Solecka, 2006]. 
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i stosowanych przez NFZ procedur (np. niepewność co do zasad kontraktowania 
świadczeń, a tym samym – wielkości przyszłych przychodów samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej). Te i inne jeszcze przyczyny powodują, że poziom 
ryzyka w sektorze ochrony zdrowia jest również przez potencjalnych inwestorów po-
strzegany jako wysoki.  

W opinii niektórych bankowców wzmocnieniu ulega poczucie rosnącego poziomu 
ryzyka w kontaktach z zakładami opieki zdrowotnej. Relatywnie duży w latach 2001– 
–2003 obrót wierzytelnościami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej został ograniczony, a sektor bankowy świadom, że ryzyko stało się dlań zbyt duże, 
zaczął się wycofywać z kredytowania służby zdrowia [Sienkiewicz, 2003]. Opinię taką 
wyrażali również kierownicy zakładów, a na poparcie swoich ocen wskazywali na 
wcale liczne przypadki likwidowania przez banki linii debetowych szpitali z uwagi na 
brak warunków oczekiwanych od wiarygodnego klienta banku: wypłacalności czy 
dobrych perspektyw rozwoju [Sienkiewicz, 2003]. 

Znaczny jest również poziom ryzyka podejmowanego przez lekarzy zakładających 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub decydujących się na prowadzenie prywat-
nych praktyk. Przyczynia się do tego niestabilna sytuacja polityczna. Jeżeli zakłady 
niepubliczne i prywatne praktyki działają przede wszystkim w podstawowej opiece 
zdrowotnej, to będąc silnie uzależnionymi od władz samorządowych, skazane są na 
absorbowanie wszystkich zmian i wstrząsów politycznych.  

Przykładem może tu być opieka podstawowa w województwie zachodniopomor-
skim, gdzie samorząd (Urząd Marszałkowski i Konwent Starostów) zdominowany 
przez działaczy SLD przymierzał się do renacjonalizacji lecznictwa otwartego, które 
zostało w tym województwie sprywatyzowane w skali największej w Polsce. Za decy-
zją o renacjonalizacji stała trudna sytuacja finansowa szpitali, co skłoniło władze sa-
morządowe do podjęcia działań w zakresie realokacji środków pozyskiwanych z NFZ. 
W zamyśle inicjatorów zmian zakłady niepubliczne byłyby podwykonawcami samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Sienkiewicz, 2003c]. Takie plany 
powstawały, mimo że zachodniopomorskie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
(w przeciwieństwie do publicznych szpitali) zgodziły się na obniżenie kontraktów – 
średnio o 20–30% w roku 2003, a wykorzystywały (podstawowa opieka zdrowotna 
i specjalistyka) tylko 17% budżetu NFZ [Sienkiewicz, 2003c]. O zagrożeniach dla 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej donosiły również organizacje zawodowe 
lekarzy [Bukiel, 2003a]. 

Duży zakres niepewności i postrzegany przez menedżerów ochrony zdrowia wysoki 
poziom ryzyka w części wynikały z braku strategicznej wizji przekształceń w sektorze 
ochrony zdrowia. Kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
dawali temu wyraz w publicznych wystąpieniach i prezentacjach [Sienkiewicz, 2003]. 

8.2.10. Upolitycznienie systemu 

Analiza polskiego systemu gospodarczego i społecznego uprawnia do sformułowa-
nia tezy o znacznym poziomie ich upolitycznienia [Kulesza, 2006], a system ochrony 
zdrowia nie stanowi w tym układzie wyjątku. Sektor ochrony zdrowia z planem finan-
sowym NFZ przekraczającym w 2005 r. 33 mld zł i szerokimi możliwościami w zakre-
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sie państwowej ingerencji stanowi atrakcyjną przestrzeń dla polityków. Rozwiązania 
ustawowe określające m.in. sposób powoływania i odwoływania władz monopsoni-
stycznego płatnika oraz zasady systemu politycznego (demokracja parlamentarna) 
przesądzają o upolitycznieniu systemu zarządzania ochroną zdrowia. Wspominane 
wcześniej (por. p. 7.1.1) kontrowersje wokół nominacji Aleksandra Naumana na sta-
nowisko prezesa NFZ, a potem tarcia między prezesem NFZ i ministrem zdrowia do-
wodzą, że obszar zarządzania w ochronie zdrowia podlega politycznym wstrząsom. 
Dowodem nie wprost może tu być wysoka fluktuacja na stanowiskach szefów resortu 
zdrowia odpowiedzialnych za utworzenie i nadzór nad NFZ458 czy prezesów NFZ (por. 
przyp. 268). Biorąc pod uwagę wysokość budżetów wojewódzkich oddziałów NFZ, 
pieniądze Funduszu mogły stać się (i stawały się) w rękach polityków (w latach 2001–
2005 głównie reprezentujących SLD) ważnym narzędziem kontroli politycznej nad 
samorządami terytorialnymi [Solecka, 2003].  

Są podstawy, by formułować oceny o instrumentalnym traktowaniu sfery ochrony 
zdrowia i zarządzania nią przez polityków. Mogą o tym zaświadczać anegdotyczne 
(acz znamienne) przykłady angażowania się polityków w dwuznaczne działania.  

Kiedy dyskutowane były rozwiązania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyza-
cji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i pojawiła się konstrukcja 
spółki użyteczności publicznej, odnotowano szturm polityków (szczególnie polityków 
SLD) do rad społecznych szpitali [Kowalski, Bujakiewicz, 2004]. Politycy masowo 
wybierali się do rad społecznych i zapisywali na kursy dające stosowne uprawnienia, 
zakładając, że kiedy projektowana ustawa wymusi zmiany organizacyjno-prawne sa-
modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, to staną się oni wówczas 
członkami rad nadzorczych spółek użyteczności publicznej funkcjonujących tak, jak 
funkcjonują rady nadzorcze w spółkach prawa handlowego. To by oznaczało, że 
członkostwo oraz praca w radach będą opłacane. Niestety (dla przygotowujących się 
do członkostwa w radach polityków), sejm przyjął mocno okrojoną wersję ustawy 
o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, która nie podej-
mowała kwestii zmian własnościowych spzoz.  

Innym bulwersującym przykładem przedkładania politycznych interesów ponad ra-
cjonalizowanie działania systemu ochrony zdrowia była reakcja polityków SLD na 
zmiany w sposobie wyłaniania dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Prezes NFZ 
ogłosił bowiem w 2004 r. konkurs na stanowiska dyrektorów oddziałów wojewódzkich 
NFZ. Komisja konkursowa otrzymała 81 zgłoszeń [Furman, 2005] i po przeprowadze-
niu postępowania konkursowego459 prezes NFZ w dniu 31 marca 2005 r. wskazał kan-
dydatów na nowych dyrektorów. Spowodowało to protesty polityków. W odniesieniu 
do trzech kandydatur (osób bezpartyjnych) w województwach: lubuskim, świętokrzy-
skim i mazowieckim lokalni działacze SLD wystąpili z ich krytyką, podważając wyni-
ki konkursu. We wszystkich trzech przypadkach zwycięzcy konkursów pozostawili 

                                                        
458 Tylko w okresie między 2002 a 2004 r. ministrami odpowiedzialnymi za utworzenie i nadzór nad 

NFZ było siedmiu ministrów: M. Łapiński (od 19 października 2001 do 17 stycznia 2003); M. Balicki (od 
17 stycznia 2003 do 2 kwietnia 2003); L. Sikorski (od 2 kwietnia 2003 do 2 maja 2004); W. Rudnicki (od 
2 maja 2004 do 11 czerwca 2004); J. Hausner (jako wicepremier zastępujący od 20 maja 2004 do 10 czerw-
ca 2004 chorego W. Rudnickiego); M. Czakański (od 11 czerwca 2004 do 15 lipca 2004) oraz M. Balicki 
(od 15 lipca 2004) [NIK, 2005, załącznik nr 13, s. 14]. 

459 Warto zaznaczyć, że w przeprowadzaniu procedur konkursowych NFZ korzystał z pomocy Szefa 
Służby Cywilnej oraz ekspertów zewnętrznych.  
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w polu kandydatów należących do SLD. Partyjni działacze SLD ujęli się za swoimi 
kolegami i podjęli działania zmierzające do wywarcia presji na prezesa NFZ w celu 
zmiany stanowiska i wskazania na kandydatów SLD. Do akcji włączyły się też: sejmik 
lubuski i zarząd województwa lubuskiego oraz posłowie SLD, a przewodniczący SLD 
Józef Oleksy zadeklarował interwencję w tej sprawie w Warszawie [Kołodziejczyk, 
Łukasiewicz, 2005]. Przedstawiany wcześniej konflikt między prezesem NFZ J. Mille-
rem, a ministrem zdrowia M. Balickim z roku 2005 (por. p. 7.1.1) może być również 
interpretowany w kategoriach politycznych460.  

Przywołane powyżej fakty mogą uzasadniać opinię, według której system ochrony 
zdrowia w Polsce był silnie upolityczniony.  

8.2.11. Brak pozytywnych wzmocnień dla postaw przedsiębiorczych w sferze 
regulacji i funkcjonalnej 

Jak wskazywano na to w rozdziale 7, nie można zidentyfikować w systemie praw-
nym rozwiązań, które tworzyłyby wyraźne bodźce skłaniające do podejmowania dzia-
łalności przedsiębiorczej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Przeciwnie, odwołując 
się do istnienia mocnych ograniczeń w egzekwowaniu praw właścicielskich w odnie-
sieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z jednej i barier 
w przekształcaniu tychże zakładów z drugiej strony, można dowodzić, że w odniesie-
niu do sfery publicznych zakładów opieki zdrowotnej pole do powstawania i rozwija-
nia postaw przedsiębiorczych było wątłe i wysoce niestabilne. 

Również w odniesieniu do praktyk lekarskich, pielęgniarskich i położnych oraz 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej można wskazać na istnienie ograniczeń 
w praktykowaniu postaw przedsiębiorczych. W tym przypadku ograniczenia płyną 
przede wszystkim ze struktury rynku usług zdrowotnych w Polsce, który ma wyraźne 
cechy monopsonu (z tendencją do petryfikowania takiej struktury). Polityka fiskalna 
nie sprzyja praktykom lekarskim, pielęgniarskim i położnych, a dostęp do kapitału jest 
utrudniony.  

Drobnym, acz symptomatycznym przykładem organizacyjnych i finansowych 
utrudnień dla sektora prywatnych świadczeniodawców w systemie ochrony zdrowia 
była likwidacja zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lekarzy prowadzą-
cych swoje praktyki [Musiał, 2005]. Zatem lekarze prywatnie praktykujący musieli 
zaopatrzyć się w kasy fiskalne. Aby jednak dopełnić obrazu niestabilności i zmienności 
regulacji prawnych w obszarze świadczenia usług zdrowotnych, dodajmy, że rozporzą-
dzenie ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. na powrót zwolniło z obowiązku 
ewidencjonowania (czyli posiadania kasy fiskalnej) usługi w zakresie ochrony zdrowia 
i opieki społecznej, ale tylko czasowo, do 31 grudnia 2006 r.461  

                                                        
460 Prezes NFZ (sympatie prawicowe, opozycyjna Platforma Obywatelska) i minister zdrowia (koalicja 

rządząca, SDPl) walczyli o środki publiczne: zwiększenie środków na kontrakty w lecie 2005 r. miało – 
zdaniem niektórych – przysporzyć sympatyków koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych zaplano-
wanych na 25 września 2005 r. Z kolei lokata 600 mln mogła zostać (z zyskiem) przeznaczona na zwięk-
szenie kontraktów pod nowymi (prawicowymi) rządami wyłonionymi po wyborach wrześniowych.  

461 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrują-
cych (Dz.U. 2006, nr 51, poz. 375). 
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8.3. Weryfikacja hipotezy głównej i hipotez szczegółowych  

W oparciu o przedstawione powyżej dysfunkcje wyrastające tak ze sfery regulacji, 
jak i funkcjonalnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wnio-
ski formułowane pod koniec rozdziałów: 4, 5, 6 i 7, można stwierdzić, że sformułowa-
na we wprowadzeniu i powtórzona w rozdziale 3 hipoteza główna w brzmieniu:  

Ograniczone efekty reform i programów restrukturyzacji w systemie ochrony zdro-
wia są w zasadniczym wymiarze konsekwencją braku warunków brzegowych (podsta-
wowych) do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w tym systemie została 
zweryfikowana pozytywnie. Pozytywnie zweryfikowane zostały również wszystkie 
hipotezy szczegółowe. 

Wśród warunków brzegowych, które hamują rozwój postaw przedsiębiorczych 
w systemie ochrony zdrowia, na czoło wysuwa się niemożność efektywnej realizacji 
praw właścicielskich przez organy założycielskie w stosunku do będących ich własno-
ścią samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wątki przedstawiane 
w p. 8.2.1). W szczególności dotyczy to ograniczenia prawa używania rzeczy i pobie-
rania z tego pożytku, zużywania rzeczy oraz dysponowania rzeczą. Dotkliwe są ogra-
niczenia dotyczące realizacji zasady używania rzeczy. Jednostki samorządu terytorial-
nego nie mają prawa do kierowania środków publicznych pozostających w ich dyspo-
zycji do swoich zakładów opieki zdrowotnej na cele inne niż enumaratywnie wyliczo-
ne w ustawie i nie mogą zakupywać świadczeń zdrowotnych w swoich zakładach, 
a samodzielne zakłady opieki zdrowotnej mają obowiązek świadczenia usług nawet 
wówczas, kiedy nie otrzymują za to zapłaty. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są 
silnie ograniczane jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
w zakresie świadczeń zdrowotnych. Strukturalnie zaburzone jest realizowanie zasady 
pobierania pożytku z posiadanej rzeczy. W istniejącym modelu finansowania świad-
czeń zdrowotnych organy założycielskie są całkowicie odsunięte od strumieni zasileń 
finansowych przeznaczonych na zakup świadczeń zdrowotnych. Istotne ograniczenia 
występują również w stosunku do prawa dysponowania rzeczą.  

Nieefektywny jest nadzór właścicielski sprawowany przez jednostki samorządu te-
rytorialnego nad swoimi zakładami. Istniejące regulacje prawne umożliwiają nadmier-
ne zadłużanie się samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej (co z kolei wynika 
z niesprawności systemu finansowania świadczeń zdrowotnych), podczas kiedy odpo-
wiedzialność za zobowiązania spzoz spoczywa na organach założycielskich. Brak pre-
cyzyjnie zarysowanych w prawie procedur umożliwiających sprawną likwidację nie-
efektywnych i mocno zadłużonych zakładów i regularnie powtarzane akcje oddłużania 
spzoz prowadzą do osłabienia dyscypliny zarówno samych zakładów, jak i ich orga-
nów założycielskich.  

Systemowa nierównowaga między płatnikiem i świadczeniodawcami, przybierająca 
postać monopsonu, na dodatek działającego w warunkach ostrych ograniczeń budże-
towych, nie tylko ogranicza i tłumi postawy przedsiębiorcze w sektorze ochrony zdro-
wia, ale dodatkowo sprzyja powstawaniu patologii na styku: sektor publiczny – sektor 
prywatny. 

W toku analizy dokonywanej w niniejszym rozdziale i w rozdziałach wcześniej-
szych pozytywnie zweryfikowane również zostały hipotezy szczegółowe związane ze 
sferą funkcjonalną polskiego systemu ochrony zdrowia.  
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Powyżej wskazywano na dysfunkcje w zakresie kontroli właścicielskiej wynikające 
z istniejących regulacji prawnych, ale wykazywano również w pracy, że zakres kontroli 
właścicielskiej nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej jest niewy-
starczający. Przywoływany w rozdziale 4 epizod z kontraktami menedżerskimi oraz 
przedstawione w rozdziale 7 doświadczenia zakładów opieki zdrowotnej z zatrudnianiem 
lekarzy i pielęgniarek w oparciu o umowy cywilnoprawne dają podstawę do twierdzenia, 
że w polskim systemie ochrony zdrowia nie tylko nie został wypracowany system sku-
tecznych bodźców dla menedżerów kierujących samodzielnymi publicznymi zakładami 
opieki zdrowotnej, ale również pracownicy tych zakładów nie są właściwie finansowo 
motywowani. Nadużywanie monopsonistycznej pozycji przez NFZ, zmniejszający się 
udział środków publicznych w finansowaniu świadczeń zdrowotnych, brak dodatkowych 
zasileń finansowych kierowanych do świadczeniodawców z prywatnych ubezpieczeń 
oraz brak systemowych (ustawowych) gwarancji dla sektora prywatnego w systemie 
ochrony zdrowia powoduje, że inwestowanie prywatnych środków w tym sektorze połą-
czone jest z ponadprzeciętnym poziomem ryzyka. Jak wskazywano w pracy, jest on 
w znacznej części rezultatem zaniedbań i błędów popełnionych przy reformowaniu sek-
tora ochrony zdrowia po 1990 r. Wobec powyższego specjalnie nie dziwi konstatacja, że 
nie zostały stworzone instrumenty i narzędzia motywacji do podejmowania działalności 
na własny rachunek w sektorze ochrony zdrowia. 

 
Podsumowanie 

W podsumowaniu analizy podstawowych przyczyn dysfunkcji w reformowaniu 
systemu ochrony zdrowia w Polsce można wskazać, że: 

istniejące w sferze regulacji rozwiązania uniemożliwiają efektywną realizację 
praw właścicielskich w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dominują 
w lecznictwie szpitalnym i absorbują największe środki w planie finansowym 
NFZ; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

system regulacji przesądza o słabości nadzoru właścicielskiego w sektorze pu-
blicznym; 
systemowa nierównowaga między płatnikiem a świadczeniodawcami nie sprzyja 
postawom przedsiębiorczym i motywuje raczej do stosowania procedur i narzędzi 
klasyfikowanych jako patologiczne; 
słabość nadzoru właścicielskiego nad samodzielnymi publicznymi zakładami 
opieki zdrowotnej sprzyja powiększaniu przez sektor niepubliczny przewagi 
konkurencyjnej nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej;  
w sferze funkcjonalnej inwestowanie i działanie w sektorze ochrony zdrowia po-
łączone jest z wysokim poziomem ryzyka, który w znacznym zakresie wynika 
z zaniedbań w konsekwentnym wprowadzaniu rozwiązań reformy, w tym przede 
wszystkim systemu pozyskiwania i gromadzenia informacji medycznych i eko-
nomicznych;  
brak docelowej wizji systemu ochrony zdrowia sprzyja przyjmowaniu rozwią-
zań niekompatybilnych bądź wzajemnie ze sobą sprzecznych; 
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zmniejszaniu udziału środków publicznych w finansowaniu ochrony zdrowia 
w Polsce nie towarzyszą działania zezwalające na zwiększanie strumieni zasileń 
z prywatnego sektora i tworzenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych; 

• 

• 

• 

udział sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia zwiększa się, ale brak jest 
rozwiązań i narzędzi stymulujących rozwój przedsiębiorczości w tym sektorze; 
w świetle przedstawionych w niniejszym rozdziale (oraz w rozdziałach wcze-
śniejszych) ocen zarówno hipoteza główna pracy, jak i hipotezy szczegółowe 
zostały zweryfikowane pozytywnie. 

 



Rozdzia ł  9 

REKOMENDACJE 

Celem tego rozdziału jest wskazanie na działania, które – w świetle konkluzji z do-
konanej w rozdziale 8 diagnozy i przedstawianych tam ocen – należałoby przedsię-
wziąć, aby ograniczyć bądź wyeliminować wskazane wcześniej dysfunkcje w sferze 
regulacji i funkcjonalnej. Rozdział wieńczy Epilog, na który składa się krótka prezen-
tacja kilku najbardziej istotnych faktów ze sfery polityki bezpośrednio związanych z 
reformą systemu ochrony zdrowia, mających miejsce w czasie pierwszych sześciu mie-
sięcy sprawowania władzy przez PiS (październik 2005 – marzec 2006). Są nimi propo-
zycje zgłaszane tak przez partię rządzącą i ugrupowania współdziałające (12 ustaw, któ-
rymi miał się w roku 2006 zająć sejm), opozycyjną Platformę Obywatelską (dokument 
programowy Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005–2009) czy korporacje zawo-
dowe (OZZL i jego O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki zdrowotnej 
w Polsce462) – dotyczące kierunków reform sektora ochrony zdrowia.  

Oceny i propozycje autorskie konfrontowane z wyżej przywołanymi propozycjami 
pokazują trafność i adekwatność tych pierwszych. Jednocześnie jednak z zatroskaniem 
trzeba skonstatować, że – podobnie jak we wcześniejszych fazach reformy systemu 
ochrony zdrowia – kluczowe w założeniach autorskiej analizy i diagnozy elementy, 
czyli tworzenie warunków do powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych 
w systemie ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim umożliwienie skutecznej egze-
kucji praw właścicielskich w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej i wzmacnianie nadzoru właścicielskiego, nie zostały w przywoły-
wanych powyżej propozycjach podjęte.  

9.1. Egzekucja praw właścicielskich  

W rozdziałach wcześniejszych wskazywano, że kluczowym źródłem niesprawności 
w systemie ochrony zdrowia jest niemożność realizowania praw właściciela przez 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które to prawa składają się na brze-
gowe warunki do powstawania i rozwijania postaw przedsiębiorczych w sektorze 
ochrony zdrowia. Najbardziej podstawowym wskazaniem w tym zakresie jest postulo-

                                                        
462 Dokument ten OZZL przedstawił już w czerwcu 2005 r., ale w przestrzeni publicznej stanowisko 

OZZL wyrażone w tym dokumencie zaistniało na dobre w jesieni 2005 r.  
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wanie wprowadzenia w możliwie pełnym zakresie zasady ius utendi, fruendi et abutendi 
re sua, quatenus iuris ratio patitur w sektorze ochrony zdrowia. Wskazanie to dotyczy 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, bo to one stanowią dominujący 
element struktury systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do lecznictwa szpitalnego, 
które angażuje najwięcej środków publicznych przeznaczonych na zdrowie.  

Wprowadzenie klasycznej zasady ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus 
iuris ratio patitur implikuje konieczność dokonania istotnych zmian w sferze regulacji. 
Dotyczyć one muszą trzech podstawowych sfer:  

• 
• 

• 

                                                       

uruchomienia mechanizmu konkurencji między ubezpieczycielami; 
zmiany formy organizacyjno-prawnej w jakiej działają zakłady opieki zdrowot-
nej; 
zmiany w regulowaniu strumieni zasileń finansowych.  

Te sfery są ze sobą silnie związane i wzajemnie się warunkują.  

9.1.1. Zainicjowanie mechanizmu konkurencji między ubezpieczycielami 

Utrzymywanie strukturalnej nierównowagi między płatnikiem (monopson) i świad-
czeniodawcami jest w dalszej perspektywie wysoce niewskazane. Petryfikuje bowiem 
w znacznym stopniu niesymetryczny układ zależności między kluczowymi elementami 
systemu. Dwa podstawowe podsystemy: finansowania i świadczenia usług, nie mogą 
działać wedle diametralnie odmiennych reguł: całkowitego braku konkurencji (płatnik) 
i wymuszonej konkurencji (świadczeniodawcy). Uznając istnienie konkurencji między 
świadczeniodawcami za rozwiązanie (co do swojej istoty) korzystne, należy wniosko-
wać o dopuszczenie konkurencji również między płatnikami (ubezpieczycielami). 
Konkurencja między ubezpieczycielami może powstawać albo przez dopuszczenie do 
konkurencji między publicznymi płatnikami (wczesna idea kas chorych)463, albo przez 
dopuszczenie do tworzenia i działania ubezpieczalni prywatnych464.  

Trudno jest w sposób jednoznaczny wskazać, który z tych dwóch sposobów uru-
chamiania konkurencji jest bardziej efektywny. Trzeba jednak podkreślić, że nie ma 
przeciwwskazań do równoczesnego zastosowania obu tych podejść. Można również 
argumentować, że rzeczywistym problemem jest efektywny nadzór właścicielski, 
i relatywizować znaczenie stosunków właścicielskich per se. Jednak, redukując rzecz 
całą do problemu sprawności i efektywności nadzoru właścicielskiego, można wska-
zać, że dopuszczenie prywatnych ubezpieczalni dawałoby nieco mocniejszą podstawę 
do oczekiwań, iż mechanizm konkurencji zostanie uruchomiony. Opinia ta bazuje na 
wykazywanej w literaturze przewadze efektywnościowej nadzoru właścicielskiego 
w prywatnych korporacjach nad nadzorem sprawowanym w sektorze publicznym (cze-

 
463 Do pomysłu konkurujących między sobą publicznych ubezpieczalni powrócono w roku 2004. Na 

przykład w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej, jako jedna z opcji we wprowadzaniu wyboru 
między płatnikami w segmencie publicznym systemu ochrony zdrowia, występowały zdecentralizowane 
(około 8–10 oddziałów) zrestytuowane kasy chorych, formalnie stanowiące państwowe fundusze celowe 
wchodzące w skład ustawy budżetowej, za: Stanowisko Platformy Obywatelskiej. O systemie ochrony 
zdrowia, dokument z 13 lutego 2004 r.; pozyskano 23 kwietnia 2005 r. z: http://www.platforma.org 

464 W tym kontekście termin: płatnik oraz ubezpieczyciel, będą stosowane wymiennie. 
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go przykłady możemy również znaleźć w naszym systemie i na co wskazywano 
w rozdziałach wcześniejszych).  

Uzupełniającym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem prywatnych 
ubezpieczeń jest kwestia strumienia zasileń finansowych w sektorze ochrony zdrowia. 
Jak już podkreślano, można wykazać zbyt niski poziom finansowania systemu ochrony 
zdrowia w Polsce. To sugeruje, że ewentualne oszczędności, które powstałyby z wpro-
wadzenia konkurencji między publicznymi płatnikami, mogą okazać się niewystarczają-
ce do sfinansowania rzeczywistych potrzeb zdrowotnych. Zatem wprowadzenie prywat-
nych ubezpieczalni, nowych instytucji do systemu ochrony zdrowia, umożliwiałoby 
zwiększenie strumienia zasileń do systemu ochrony zdrowia.  

Wydaje się, że formą możliwą do przyjęcia dla zakładów opieki zdrowotnej jest 
forma spółki prawa handlowego. Nie ma przeszkód, żeby wprowadzić formę spółki 
użyteczności publicznej465, ale przy założeniu, że realizowane są warunki odnośnie do 
wzmocnienia konkurencji między ubezpieczycielami i uruchamiane dodatkowe zasile-
nia finansowe dla zakładów przekształcanych w spółki użyteczności publicznej. Można 
więc traktować przekształcenia własnościowe jako rozwiązania służące w pierwszym 
rzędzie usprawnieniu i wzmocnieniu nadzoru właścicielskiego. 

9.1.2. Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego  

Jak już wcześniej wskazano (p 8.2.3), słabości nadzoru właścicielskiego były jedną 
z istotnych dysfunkcji polskiego systemu ochrony zdrowia. Należy zatem wnosić 
o wzmocnienie tego nadzoru. Są podstawy, by twierdzić, że w sposób relatywnie naj-
bardziej efektywny może to nastąpić poprzez zmiany własnościowe i poszerzenie za-
kresu prywatnej własności zasobów ochrony zdrowia, np. poprzez tworzenie spółek 
użyteczności publicznej. Nawet bowiem wtedy, kiedy przeważające (kontrolne) udzia-
ły w spółkach użyteczności publicznej spoczywać będą dalej w ręku samorządów lo-
kalnych (dotychczasowy właściciel spzoz), mniejszościowi udziałowcy prywatni przeć 
będą do usprawnienia systemu kontroli, czy wręcz go wymuszać. Wydaje się zasad-
nym założenie, że do rad nadzorczych spółek użyteczności publicznej trafiać będą 
osoby lepiej przygotowane tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a zatem można 
oczekiwać, iż w nowym układzie organizacyjno-prawnym kontrola nad zadłużaniem 
się spółek użyteczności publicznej będzie sprawowana bardziej skutecznie niż w przy-
padku spzoz. Jednak sama wzmocniona i bardziej efektywna kontrola (w tym kontrola 
zadłużenia) nie rozwiąże problemu płynności finansowej zakładów opieki zdrowotnej 
bez równoczesnego zwiększenia strumienia zasileń finansowych.  

 
 

                                                        
465 Ciekawym przyczynkiem do dyskusji na temat form prawnych zakładów opieki zdrowotnej może 

być decyzja Sądu Najwyższego [Lewandowska, 2006]. Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 stycznia 
2006 r. (sygn. III CZP 122/05) stwierdził, że spółka akcyjna prowadząca działalność społecznie użyteczną 
w sferze zadań publicznych, niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać status organizacji 
pożytku publicznego w oparciu o zasady określone w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873). Taka wykładnia może tworzyć nową 
przestrzeń dla podmiotów działających w sferze świadczeń zdrowotnych.  
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9.1.3. Zwiększenie strumienia zasileń finansowych  

Zwiększenie strumienia zasileń finansowych w istotnym stopniu przesądza o powo-
dzeniu w poszerzaniu zakresu wykorzystywania mechanizmów konkurencji w relacji 
do samych płatników, samych świadczeniodawców oraz w relacji do płatników 
i świadczeniodawców. Zwiększanie zasileń finansowych powinno odbywać się zarów-
no poprzez zwiększenie zasileń ze środków publicznych, jak i zwiększenie zasileń ze 
środków prywatnych.  

Zwiększanie zasileń finansowania ze środków publicznych 

Uwzględniając ograniczone możliwości zwiększania finansowania ze środków pu-
blicznych, można jednak wskazać w tym obszarze dwa potencjalne źródła zwiększenia 
zasileń: zwiększanie finansowania ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
oraz umożliwienie organom założycielskim (właścicielom) dopłacania do kosztów 
leczenia czy pokrywania innych kosztów operacyjnych. 

Istniejące regulacje prawne zakładają zwiększanie poziomu składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, co przy spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. utrzymanie poziomu 
ściągalności składki co najmniej na istniejącym poziomie lub poprawa tego wskaźnika 
oraz wzrost gospodarczy i rosnący poziom płac) daje podstawy do twierdzenia, że 
warunek taki będzie mógł być spełniony. Druga kwestia łączy się z koniecznością 
likwidacji zapisów blokujących właścicielom (jednostkom samorządu terytorialnego) 
możliwość transferu środków publicznych do zakładów opieki zdrowotnej na cele inne 
niż zakup sprzętu czy zakup badań profilaktycznych. Warto wspomnieć w tym miej-
scu, że niektóre samorządy konsekwentnie domagają się stworzenia im możliwości  
dopłat do leczenia w należących do nich zakładach opieki zdrowotnej [Szparkowska, 
2006].  

Choć trzeba odnotować istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa przyjęcia takie-
go rozwiązania (wyższe wydatki publiczne na zdrowie466 pchane zwiększaniem wy-
datków na dofinansowanie procedur wysokospecjalistycznych świadczonych przez 
szpitale, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Zdrowia [Szparkowska, 
2006] oraz możliwość pogłębiania się różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych 
wynikających z różnic w poziomie zasobności poszczególnych województw), to trzeba 
podkreślić, że zasada respektowania praw właściciela powinna mieć pierwszeństwo 
przed zasadą egalitaryzmu. Można również przyjąć, że na drodze bardziej szczegóło-
wych regulacji jest możliwe wprowadzenie pewnych progów/standardów ograniczają-
cych (ale tylko w zdefiniowanym zakresie) występowanie takich nierówności.  

Takie rozwiązanie wydaje się bardziej racjonalne niż pomysły zwalniania samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze spłaty pożyczki zaciągniętej 
w oparciu o przepisy ustawy z kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej lansowane przez ministra Z. Religę [Sikora, 
2005b]. W tym kontekście zgoda rządu na to, by szpitale korzystające z kredytów 
udzielanych w ramach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji miały spłacać 
tylko 30% kredytu [syl, 2006], musi być potraktowana jak decyzja całkowicie chybio-
                                                        

466 Sprzeciwia się takiemu podejściu Ministerstwo Finansów. 
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na, gdyż nie rozwiązuje ona żadnego problemu, a tylko przesuwa go w czasie i otwiera 
możliwość wchodzenia spzoz w kolejny etap zadłużania się.  

Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń 

Wskazanie na konieczność wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych 
nie nosi w sobie znamion oryginalności. Pomysły wprowadzania dodatkowych ubez-
pieczeń zgłaszane były przez różne grupy (por. p. 6.5), ale jak do tej pory nie zyskały 
prawa obywatelstwa w ustawowych regulacjach o znaczeniu systemowym.  

Jak wspomniano w p. 7.3.2, dodatkowe ubezpieczenia w zakresie opieki ambulato-
ryjnej były oferowane przez kilka firm. Od listopada 2005 r. można było również na-
być prywatną polisę ubezpieczenia zdrowotnego obejmującą leczenie szpitalne467. 
Chociaż lista procedur szpitalnych finansowanych z prywatnego ubezpieczenia zawie-
rała tylko procedury wykonywane w trybie planowym i nie była zbyt szeroka468, to 
fakt wejścia prywatnych ubezpieczycieli na rynek usług szpitalnych należy oceniać 
jako ważny etap w poszerzaniu zakresu sektora prywatnego i stosowania mechani-
zmów rynkowych w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Zwiększeniu strumieni zasileń musi towarzyszyć rozstrzygnięcie kwestii finanso-
wania inwestycji w systemie ochrony zdrowia. Istnieją dostatecznie silne przesłanki, 
by twierdzić, że decyzje inwestycyjne winny być podejmowane przez właściciela 
spzoz, ale – w odniesieniu do kluczowych inwestycji w tzw. ciężki sprzęt469 i istotnego 
rozbudowywania zasobów – po konsultacjach i uzyskaniu zgody od władz samorządu 
województwa. Działaniom takim winny towarzyszyć wysiłki zmierzające do wypra-
cowania szczegółowych rozwiązań umożliwiających gromadzenie przez organy zało-
życielskie środków na finansowanie inwestycji oraz motywujące organy założycielskie 
do takich działań.  

Wprowadzenie współpłacenia przez pacjenta 

Podnosząc konieczność uzupełnienia zasileń finansowych przez wprowadzenie za-
sady współpłacenia przez pacjenta, można się odwołać do argumentu, według którego 

                                                        
467 Towarzystwo SIGNAL IDUNA Polska wprowadziło w listopadzie 2005 r. pierwsze w Polsce ubez-

pieczenie zdrowotne obejmujące leczenie ambulatoryjne oraz szpitalne. Partnerem Towarzystwa jest LU-
XMED, ale SIGNAL IDUNA podpisuje także umowy z renomowanymi prywatnymi oraz publicznymi 
placówkami szpitalnymi, do których kierowani są pacjenci.  

468 W ramach najszerszego pakietu oferowanego przez Towarzystwo SIGNAL IDUNA Polska, pakietu 
F MAXIMUM, finansowane były następujące procedury szpitalne wykonywane w trybie planowym: ope-
racja zaćmy, operacja jaskry, operacja tarczycy, appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego), chole-
cystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego), operacje sutka, operacja jajnika i/lub jajowodu, przezcew-
kowe operacje gruczołu krokowego, koronarografia, przezskórna angioplastyka tęnic wieńcowych (PTCA), 
przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych z wszczepieniem stentu, pomostowanie aortalno-wieńcowe 
(by-pass), angioplastyka naczynia niewieńcowego, wszczepienie stentu lub stentów do naczynia niewień-
cowego, artroskopia, operacja żylaków kończyn dolnych i okolic odbytu, operacja przepukliny, operacje 
wysiłkowego nietrzymania moczu, operacje macicy (wszystkie), operacyjne leczenie kamicy układu mo-
czowego, plastyka stawów kończyny dolnej i górnej wymiana stawu kończyny dolnej i górnej; pozyskano 
11 stycznia 2006 r. z: http://www.zdrowotne.pl/download/SI_Katalog_Swiadczen.pdf 

469 Na przykład: tomografy NMR, tomografy RTG, mammografy, aparaty do hemodializy, itp.  
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byłoby to jedynie uporządkowaniem systemu w tym znaczeniu, że część opłat niefor-
malnych trafiałaby poprzez system dodatkowych ubezpieczeń prywatnych (między 
innymi) do publicznych zakładów opieki zdrowotnej już jako przychody ujawnione. 
Korzyść dla pacjenta zasadzałaby się na możliwości pomniejszania podstawy opodat-
kowania o sumy wydatkowane na taki cel. 

9.2. Warunki brzegowe proponowanych zmian 

Wskazywane powyżej zmiany można wprowadzić przy spełnieniu pewnych warun-
ków brzegowych. W oparciu o analizę i ocenę przedstawioną w rozdziałach 5–7 można 
wskazać na konieczność podjęcia kroków zorientowanych na: 

− stabilizowanie warunków funkcjonowania sektora prywatnego w systemie 
ochrony zdrowia;  

− przyjęcie regulacji umożliwiających bardziej efektywne realizowanie praw wła-
ścicielskich w sektorze publicznym ochrony zdrowia;  

− lepszą ochronę praw własności (w odniesieniu do wierzycieli samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej);  

− poprawę dostępu wszystkich podmiotów działających w sektorze ochrony zdro-
wia do informacji rynkowych tak w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. To 
z kolei łączy się z zadaniami tworzenia profesjonalnego systemu informacyjne-
go w sektorze ochrony zdrowia;  

− stabilizację przyjętych i przyjmowanych rozwiązań.  

9.2.1. Stabilizowanie warunków funkcjonowania sektora prywatnego 
w systemie ochrony zdrowia 

System ochrony zdrowia przechodził będzie istotne przemiany, gdyż na początku 
roku 2006 wiele jego istotnych składowych nie działało jeszcze w sposób prawidłowy. 
To daje podstawę do twierdzenia, że potrzebne jest określenie i przyjęcie do realizacji 
starannie wypracowanego modelu ochrony zdrowia w Polsce. Rysując zręby takiego 
modelu, należy z emfazą podkreślić pozytywną rolę, jaką pełni i będzie pełnił sektor 
prywatny w systemie ochrony zdrowia. Chociaż model powinien posiadać charakter 
mieszany (model publiczno-prywatny), to z biegiem lat należy dopuścić do możliwości 
uzyskania prymatu przez sektor prywatny (model prywatno-publiczny). Zasada równo-
ści podmiotów i swobody zawierania umów winna być zadekretowana i realizowana 
w praktyce. W modelu należy wpisać wzmacnianie władz samorządowych w działa-
niach na rzecz zdrowia.  

Model ochrony zdrowia powinien być kompatybilny z narodowym programem 
zdrowia, tak aby mogły być realizowane zasady nowoczesnej strategii zdrowotnej zo-
rientowanej w pierwszym rzędzie na promocję zdrowego stylu życia, profilaktykę, 
badania przesiewowe i tworzenie higienicznych oraz bezpiecznych warunków co-
dziennego życia [Golinowska, 2005]. Odpowiedzialność za te działania ponosić po-
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winno państwo, ale w realizacji tych zadań państwa wiodącą rolę odgrywałyby organi-
zacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego470.  

Pewien nowy impuls dla rozwoju i stabilizowania sektora prywatnego w systemie 
ochrony zdrowia może przynieść partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Powstaje ono 
wskutek umowy między partnerem publicznym i prywatnym w celu wspólnego zreali-
zowania inwestycji o charakterze publicznym. Partner prywatny dostarcza część, 
a czasem całość kapitału, a potem często zarządza inwestycją. Jest to korzystne dla obu 
stron – prywatna może przez lata czerpać korzyści ze wspólnego przedsięwzięcia, pu-
bliczna zaś zyskuje partnera z kapitałem.  

W Polsce stworzone zostały podstawy prawne do tworzenia projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego471. Oczekiwania i nadzieje związane z tym mechanizmem po-
winny być jednak tonowane, gdyż potrzeby infrastrukturalne w ochronie zdrowia moż-
liwe do sfinansowania przy zastosowaniu PPP zostały umieszczone przez samorządy 
bardzo nisko na liście celów i potrzeb. Ponadto do początku roku 2006 nie ukazały się 
jeszcze stosowne rozporządzenia do ustawy. Istniały też pewne obawy, że przygoto-
wany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie niezbędnych 
elementów analizy przedsięwzięcia, która musi poprzedzić każde PPP, będzie zbyt 
szczegółowy i wymagający, co w praktyce stawiało pod znakiem zapytania możliwość 
przygotowywania przez samorządy małych projektów z wykorzystaniem PPP (z uwagi 
na wysokie koszty przygotowania stosownej analizy poprzedzającej wprowadzenie 
w życie PPP). Podnosiły się również głosy wskazujące na potrzebę przygotowania 
i przeprowadzenia akcji informacyjno-szkoleniowej dotyczącej tego narzędzia i korzy-
stania z doświadczeń innych krajów (m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii czy 
Republiki Czeskiej) oraz wprowadzenia projektów o charakterze pilotażowym [Bejm, 
Piotrowski, 2006]. 

9.2.2. Przyjęcie regulacji umożliwiających bardziej efektywne realizowanie 
praw właścicielskich w sektorze publicznym ochrony zdrowia  

Sektor publiczny stanowi (i będzie stanowił również w przyszłości) istotny kompo-
nent systemu ochrony zdrowia. Podmioty publiczne winny cieszyć się porównywal-
nym stopniem swobód w zakresie podejmowania decyzji menedżerskich i swobód 
biznesowych, tak jak niepubliczne zakłady i praktyki prywatne. W pierwszym rzędzie 
odnosi się to do zasileń finansowych. To zaś oznacza konieczność wprowadzenia do 
istniejących regulacji prawnych zapisów zwiększających zakres uprawnień właściciel-
skich o możliwość bardziej swobodnego transferowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego (właściciela) środków publicznych do samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej będących ich własnością. Powinno się organowi założyciel-
skiemu pozostawić szeroko zakrojone pole decyzji o zakresie i formach, w jakich or-
gan założycielski chciałby przekazywać posiadane środki publiczne do swoich zakła-
dów. Organy założycielskie muszą mieć prawo i możliwości wykonywania swoich 

                                                        
470 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

2003, nr 96, poz. 873). 
471 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420). 
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praw z własności (przy równoczesnym respektowaniu zasady odpowiedzialności orga-
nu założycielskiego za podejmowane wobec samodzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej decyzje). Równolegle poprawiać należy efektywność nadzoru właści-
cielskiego. Są przesłanki, by twierdzić, że prywatyzacja zarządzania samodzielnymi 
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, prowadzona według poprawnych procedur 
(w tym głównie: poprawnie skonstruowane umowy o zarządzanie, wybór podmiotów 
zarządzających w drodze konkursu, etc.), mogłaby uprościć proces kontroli i przyczy-
nić się do poprawy efektywności działania samych zakładów.  

Uznając, że funkcje organizatora opieki zdrowotnej spoczywające na jednostkach 
samorządu terytorialnego mogą być realizowane z wykorzystaniem innych (niż forma 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) form organizacyjno-prawnych, 
należy dopuścić możliwość przekształcania spzoz w spółki prawa handlowego, w któ-
rych jednostki samorządu terytorialnego miałyby przeważające udziały. W tym kon-
tekście można byłoby również rozważyć wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywat- 
nego do transformowania sektora ochrony zdrowia.  

Równocześnie trzeba jednak porządkować terminologię i rozstrzygać, czy szpital, 
będący własnością jednostki samorządu terytorialnego, ale działający w formie spółki, 
jest placówką publiczną, czy nie. W tym przypadku spór nie dotyczy tylko terminolo-
gii, ale pewnych konsekwencji finansowych przyjęcia jakiegoś stanowiska472. 

9.2.3. Lepsza ochrona praw własności w odniesieniu do wierzycieli  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Wierzyciele samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej winni mieć 
zagwarantowane prawo do dochodzenia swoich wierzytelności z wykorzystaniem 
wszystkich form przewidzianych prawem. Nie można akceptować różnicowania wie-
rzycieli i wyraźnego uprzywilejowania wierzycieli publicznych, tak jak to miało miej-
sce. Istnienie klarownych regulacji i praktyk w tym zakresie oraz możliwość ich sku-
tecznej egzekucji mogą tworzyć dodatkowe bodźce do poprawy funkcjonowania nad-
zoru właścicielskiego oraz działalności samych zakładów opieki zdrowotnej (groźba 
nieuchronnej i skutecznej egzekucji). 

9.2.4. Poprawa dostępu do informacji i jakości informacji  

Poprawa dostępu do informacji powinna obejmować co najmniej dwa obszary: 
usprawnianie dostępu do baz danych i źródeł informacji oraz poprawę jakości samych 
informacji. Poprawa dostępu do informacji powinna obejmować: 

                                                        
472 Szpital w Zambrowie wypłacił swoim pracownikom podwyżki narzucone przez ustawę 203, a potem 

przekształcił się w placówkę niepubliczną. Następnie wystąpił z roszczeniami (już jako niepubliczny zoz) 
wobec budżetu państwa o zwrot środków wydatkowanych na podwyżki w ramach ustawy 203. Sądy wyda-
ły w tej sprawie sprzeczne wyroki. Jeden mówił, że taki szpital może starać się o odszkodowanie z budżetu 
państwa za wypłacone kiedyś podwyżki, a drugi, że nie. Sprawą miał się zająć Sąd Najwyższy, za: [Szpar-
kowska, 2006c]. 
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− uporządkowanie i stałe uaktualnianie informacji statystycznych dotyczących 
kluczowych zmiennych: podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, 
populacji pacjentów objętych opieką, regulacji wprowadzanych przez płatnika;  

− objęcie badaniami GUS wyposażenia w kluczowe aparaty i urządzenia medycz-
ne oraz publikowanie wyników tych badań (raportów);  

− wprowadzenie elektronicznego Rejestru Usług Medycznych;  
− uporządkowanie i wzbogacenie informacji na temat kosztów w systemie ochro-

ny zdrowia;  
− rozbudowanie przy CSIOZ (lub utworzenie przy wybranym w konkursie insty-

tucie naukowym) komórki analitycznej zajmującej się badaniem rynku ochrony 
zdrowia i udostępniającej wyniki badań podmiotom działającym w sektorze 
ochrony zdrowia.  

Dostęp do informacji w systemie ochrony zdrowia powinien obejmować wszystkie 
podmioty, bez względu na ich rolę w systemie i rodzaj własności.  

Brak Rejestru Usług Medycznych i zawiłe losy jego wprowadzania mogą być jed-
noznacznie klasyfikowane jako kompromitujące dla resortu zdrowia i osób odpowie-
dzialnych za ten projekt w latach 1994–2004. Wprowadzenie (w trybie pilnym) syste-
mu RUM opartego na nowoczesnych nośnikach informacji (karty chipowe) należy 
uznać za absolutny priorytet nie tylko resortu zdrowia, ale całej Rady Ministrów, 
szczególnie gdy zważyć, że nawet tak rozrośnięta struktura jak ZUS była w stanie za-
inicjować nowoczesny (oparty na kartach z paskiem magnetycznym) system identyfi-
katorów stwierdzających prawo do ubezpieczeń społecznych dla emerytów i rencistów 
[r.m., 2006].  

Pomijając kluczowe kwestie warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych 
do wprowadzenia systemu RUM, wskażmy w tym miejscu na potrzebę wzbogacenia 
zasobów informacyjnych całego systemu. Istotną składową zasobów informacyjnych 
powinna stać się informacja o kosztach. Należy powtórzyć za autorami Zielonej Księ-
gi, że nieprawidłowo gromadzone i klasyfikowane informacje statystyczne dotyczące 
kosztów ochrony zdrowia winny być zbierane w jednej instytucji i odpowiednio prze-
twarzane tak, aby umożliwiać skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie [Ministerstwo 
Zdrowia, 2004, s. 81]. 

Podążając tym tropem, można by rozważyć, czy zasadne i możliwe byłoby rozbu-
dowanie przy CSIOZ lub utworzenie przy wybranym w konkursie instytucie nauko-
wym bądź innej placówce naukowej komórki analitycznej zajmującej się badaniem 
rynku ochrony zdrowia. Naukowy profil takiej placówki dawałby pewne gwarancje 
rzetelności i obiektywności analiz. Raporty i opracowania byłyby udostępniane 
wszystkim zainteresowanym. Wydaje się właściwe, aby funkcje analityczne pełniła 
placówka finansowana ze środków publicznych (stabilizacja zasileń finansowych), 
współpracująca i działająca w sieci międzynarodowych organizacji i instytucji wyko-
nujących podobne czy wręcz tożsame funkcje.  

W celu poprawy jakości informacji w systemie ochrony zdrowia można byłoby 
rozważyć zasadność wprowadzenia systemu kompleksowej, profesjonalnej oceny jed-
nostek realizujących świadczenia zdrowotne na wzór np. Medical Rating473. Podmiot 

                                                        
473 System ten jest propagowany i wprowadzany przez Medical Rating S.A., która jest pierwszą firmą 

w Polsce oferującą zintegrowany system oceny działalności (zwłaszcza efektywności działania) oraz sytu-
acji finansowej podmiotów świadczących usługi zdrowotne. 
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prowadzący taką ocenę musiałby gwarantować przejrzystość metodologii stosowanej 
w konstrukcji ratingu oraz weryfikację danych wykorzystywanych do oceny. Ocena 
ratingowa mogłaby być wykorzystywana przez organy założycielskie, same zakłady 
opieki zdrowotnej, dostawców, potencjalnych inwestorów i kredytodawców współpra-
cujących z tymi podmiotami. Taka ocena mogłaby również dawać syntetyczny obraz 
sytuacji ekonomicznej danego zakładu474.  

9.2.5. Stabilizacja rozwiązań  

Sektor ochrony zdrowia wymaga zmian, ale punktem wyjścia dla projektowania 
i implementacji dalszych zmian musi być zarysowanie docelowego modelu systemu 
ochrony zdrowia w Polsce. Przyjęcie takiego modelu wyznaczy obszar rozwiązań 
oczekiwanych i dopuszczalnych, co przy założeniu ustalania i przyjmowania regulacji 
prawnych niesprzecznych z założeniami takiego modelu przyniosłoby oczekiwaną 
stabilizację.  

Model docelowy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce powinien: 
• 

• 
• 

• 

• 

                                                       

precyzyjnie definiować zakres odpowiedzialności państwa w odniesieniu do 
powszechnych i obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych; winien być zatem 
zdefiniowany tzw. koszyk świadczeń podstawowych przysługujących ( i gwa-
rantowanych) każdej osobie objętej powszechnym ubezpieczeniem zdrowo- 
tnym; 
dopuszczać konkurencję między płatnikami/ubezpieczycielami;  
zasadzać się na pryncypiach uczciwej konkurencji między sektorem publicznym 
i prywatnym (tworzonym zarówno przez świadczeniodawców, jak i płatników) 
w warunkach rynku regulowanego przez państwo475;  
być regulowany w taki sposób, który by m.in. zapewniał trwanie i rozwój tylko 
tych świadczeniodawców, którzy uzyskiwaliby wyniki akceptowane przez 
głównych interesariuszy (właścicieli, władze lokalne, pacjentów, ubezpieczycie-
li, instytucje powołane do kontroli rynku usług zdrowotnych); 
dopuszczać do tworzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i zwiększania 
dopływu środków prywatnych do systemu ochrony zdrowia (m.in. poprzez wy-
korzystanie zachęt podatkowych do dodatkowego ubezpieczania się w prywat-
nych ubezpieczalniach).  

 
 
 

 

• 

• 

474 W Medical Rating przyjęto skalę ocen składającą się z 35 klas ratingowych – od AAA do E – opisu-
jącą ryzyko, jakie ponosi np. instytucja udzielająca kredytów. Ta skala ratingowa pokazuje różnice 
w ryzyku inwestycyjnym i podzielona jest na dwie zasadnicze klasy:  

inwestycyjną, do której zalicza się podmioty o niskiej stopie ryzyka inwestycyjnego (dużym praw-
dopodobieństwie spłaty zobowiązań);  
spekulacyjną, do której zalicza się podmioty o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego [Zinte-
growany system..., 2002]. 

475 W kontekście równego traktowania szpitali publicznych i prywatnych należy z satysfakcją odnoto-
wać stanowisko ministra Z. Religi, który w marcu 2006 r. zapowiedział włączenie do krajowej sieci szpitali 
również szpitali prywatnych [Szparkowska, 2006c]. 
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9.3. Warunki dopełniające 

Działaniom skierowanym na wprowadzenie przedstawionych powyżej warunków 
podstawowych (brzegowych) winny towarzyszyć działania w innych jeszcze obsza-
rach.  

Proste i przejrzyste regulacje  

Trzeba dążyć do uproszczenia regulacji określających warunki podejmowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. W pracy wska-
zywano na rozwiązania w zakresie podatków, na przepisy określające warunki, jakim 
musi odpowiadać pomieszczenie do prowadzenia praktyki lekarskiej, konieczność 
stosowania kas fiskalnych itp. jako na przykłady regulacji wprowadzających szereg 
niepotrzebnych ograniczeń w zakresie świadczenia usług zdrowotnych.  

Wspieranie konkurencji  

Można postulować, aby jednym z najważniejszych kryteriów przesądzających 
o wprowadzeniu nowych zapisów czy regulacji było kryterium wpływu na konkuren-
cję. Przy jego użyciu można byłoby klasyfikować propozycje zmian jako albo służące 
konkurencji (i te powinny być promowane i wdrażane), albo konkurencji szkodzące 
(i te należałoby odrzucać). Za takim stanowiskiem stoi przekonanie, że to konkurencja 
jest bezpośrednim czynnikiem uruchamiającym i wzmacniającym postawy przedsię-
biorcze.  

Niskie bariery wejścia do systemu 

Jednym z czynników kształtujących poziom konkurencji jest wysokość barier wej-
ścia do systemu. W trosce o zapewnienie konkurencji należy zatem dążyć do utrzymy-
wania niskich barier wejścia do systemu, ale przy respektowaniu standardów gwarantu-
jących bezpieczeństwo pacjentów (m.in. rejestracja i kontrola wchodzenia nowych 
podmiotów na rynek świadczeń zdrowotnych, standardy świadczenia usług, kontrola 
podmiotów świadczących usługi, etc.). 

Z drugiej strony należy przeciwstawiać się wszystkim pomysłom i inicjatywom zmie-
rzającym do ograniczania konkurencji, m.in. takim, jakie były w niniejszej pracy przed-
stawiane (wyeliminowanie zatrudniania pielęgniarek w oparciu o kontrakty, ograniczenie 
przedsiębiorcom dostępu do rynku aptecznego, itp.). Ewentualne wątpliwości w tym 
zakresie powinien rozstrzygać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.  

Ograniczona interwencja państwa  

Chociaż przyjmuje się model rynku kontrolowanego, to należy wyraźnie zaznaczyć, 
że ingerencje ustawodawcy w ten rynek winny być dopuszczane wówczas, kiedy ist-
nieje realne (wystarczająco udokumentowane) zagrożenie związane z: 
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• 

• 
• 
• 

                                                       

utrudnianiem dostępu pacjentów do świadczeń (w tym nade wszystko świadczeń 
gwarantowanych); 
obniżaniem jakości świadczeń; 
osłabianiem bądź eliminowaniem konkurencji (włączając w to zmowę cenową); 
wykorzystywaniem sektora publicznego przez podmioty prywatne, noszącym 
znamiona pasożytnictwa.  

Pomoc dla przedsiębiorców  

Osoby rozważające podjęcie działalności gospodarczej w systemie ochrony zdrowia 
winny mieć możliwość korzystania z instytucjonalnego, profesjonalnego doradztwa 
i pomocy przy inicjowaniu, a potem prowadzeniu takiej działalności. W pracy konsta-
towano brak tego rodzaju ośrodków, znających dobrze specyfikę systemu ochrony 
zdrowia i mogących doradzać w sprawie uruchamiania takich przedsięwzięć, jak np. 
laboratoria diagnostyczne, gabinety rehabilitacji czy nawet apteki. Można jednak re-
komendować wykorzystanie rozwiązań istniejących w Polsce od kilku (a w niektórych 
przypadkach – kilkunastu) lat, takich jak struktury Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości z jej ośrodkami doradztwa i informacji czy wortali podejmujących zagad-
nienia rynku medycznego476.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
476 Przykładem może tu być Medilex.pl.  
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Epilog 

Rozwiązania ustawowe definiujące sposób funkcjonowania systemu ochrony zdro-
wia w Polsce, obowiązujące na początku roku 2006, traktowane były jako przejściowe 
(w tym kwestia tak podstawowa jak istnienie i działanie Narodowego Funduszu Zdro-
wia, który – wedle zapowiedzi ministra Z. Religi – miał funkcjonować do końca 2007 
roku, czy utrzymanie zapisu zakazującego zatrudniania pielęgniarek w oparciu o umo-
wy cywilnoprawne, ale wstrzymanie jego wykonania do 1 stycznia 2007 r.). Domino-
wał (złośliwie można powiedzieć: jak zwykle) klimat przejściowości. Docelowy model 
systemu ochrony zdrowia, który określałby tak podstawowe kwestie, jak: zakres od-
powiedzialności państwa i ubezpieczonego za ochronę zdrowia, możliwość wprowa-
dzenia prywatnych ubezpieczeń dodatkowych, wysokość i zasady współpłacenia przez 
pacjenta za świadczenia przysługujące z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, 
rola sektora prywatnego w systemie i współistnienie sektora prywatnego i publicznego, 
itp., nie był w pierwszych miesiącach 2006 r. określony.  

Głosy wskazujące na brak mocno osadzonego w analizach ekonomicznych, finan-
sowych, prawnych i socjologicznych modelu ochrony zdrowia pojawiały się zarówno 
przed wyborami parlamentarnymi z października 2005 r. [Dercz, 2005], jak i w kilka 
miesięcy po przejęciu władzy (w wyniku wyborów) przez Prawo i Sprawiedliwość 
[Solecka, 2006].  

Partie polityczne w swoich programach wyborczych przed jesiennymi wyborami 
w roku 2005 nie traktowały kwestii reformy systemu ochrony zdrowia jako prioryteto-
wych. Było to stanowisko odwrotne do tego, jakie reprezentowali pacjenci. 

Według międzynarodowych badań Stockholm Network, zleconych firmie Populus, 
których wyniki przedstawiono w czerwcu 2005 r. w Warszawie, aż 93% ankietowa-
nych Polaków uważało, że polska służba zdrowia wymaga reformy, w tym 86%, że 
zmiany muszą być przeprowadzone pilnie. Wśród respondentów 74 % było zdania, że 
bez reformy opieka zdrowotna w Polsce będzie się stale pogarszać [Bukiel, 2005]. 
Wcześniejsze badania, które na przełomie czerwca i lipca 2004 r. zlecił Pentorowi 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) (na ogólnopolskiej reprezentatyw-
nej próbie 800 respondentów), pokazały, że Polacy byliby skłonni zaakceptować zmia-
ny idące w kierunku poszerzania zakresu mechanizmów rynkowych w systemie ochro-
ny zdrowia477.  

                                                        
477 70% ankietowanych wyraziło wówczas gotowość do współpłacenia za leczenie, jeżeli przyniosłoby 

to zdecydowaną poprawę w dostępie do świadczeń. Około 65% badanych zadeklarowało, że lepszy – ich 
zdaniem – jest taki system, w którym obywatele sami wybierają, gdzie i u kogo się leczą, szpitale, przy-
chodnie i lekarze konkurują między sobą o pacjentów, a dochody placówek służby zdrowia zależą od liczby 
pacjentów, którzy je wybrali. Gdyby koszty leczenia były takie same w placówkach prywatnych i pań-
stwowych – tylko 17% ankietowanych wybrałoby zakłady państwowe. 
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Międzynarodowe badania instytutu GfK478 prowadzone pod koniec 2005 roku wy-
kazały, iż 64% badanych Polaków odpowiedziało, że nie jest zadowolonych479 ze służ-
by zdrowia [Stankiewicz, 2006]. Gorzej swoje systemy ochrony zdrowia ocenili Sło-
wacy (66% odpowiedzi negatywnych) oraz Rosjanie ( 65%)480.  

W oparciu o negatywną ocenę systemu ochrony zdrowia w Polsce dokumentowaną 
w tych (i innych jeszcze, a nieprzytaczanych w tym miejscu) badaniach można twier-
dzić, że dalsza reforma systemu ochrony zdrowia pozostaje w społecznym oglądzie 
ważnym zagadnieniem, które nie powinno być pomijane przez polityków.  

Plany rządu  

Pod koniec grudnia 2005 r. minister zdrowia Z. Religa przedstawił swoją wizję nie-
zbędnych zmian w systemie ochrony zdrowia planowanych do roku 2012. Wśród prio-
rytetów wymienił: określenie koszyka (pozytywnego) gwarantowanych świadczeń 
zdrowotnych (w 2007 r.), wprowadzenie Rejestru Usług Medycznych oraz systemu 
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a także likwidację wielomiliardowego zadłu-
żenia szpitali [Sikora, 2005b]. Minister zaanonsował wprowadzenie poprawek do 
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej umożliwia-
jących zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitali (jednak bez określenia szczegó-
łów) oraz opowiedział się za umorzeniem w 100% kredytów zaciąganych przez zakła-
dy opieki zdrowotnej w oparciu o ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakła-
dów opieki zdrowotnej.  

Uznając poziom wydatków publicznych za niewystarczający, Z. Religa w maju 
2006 r. przedstawiał konieczność zwiększenia do roku 2009 wydatków publicznych na 
zdrowie o 15 mld zł oraz w sposób bardzo ostrożny zapowiadał wprowadzenie dopłat 
pacjentów i dodatkowego ubezpieczenia (pielęgnacyjnego) w wysokości 1,2% docho-
dów [Szparkowska, 2006e]. 

W połowie stycznia 2006 r. projekt zmian w systemie ochrony zdrowia znajdował 
się w początkowej jeszcze fazie. Co więcej, istniały przesłanki wskazujące na organi-
zacyjne niesprawności. Wiązało się to z istnieniem kilku ośrodków przygotowujących 
projekty zmian w systemie ochrony zdrowia: ministerialnego, zespołu Polskie Zdrowie 
oraz zespołu przygotowującego ustawę o ratownictwie medycznym [Szparkowska, 
2006a]. Zespół Polskie Zdrowie został powołany na wyraźne życzenie prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego i był przez pracowników resortu zdrowia postrzegany jako konku-
                                                        

478 Badania przeprowadzone były między 11 października i 29 grudnia 2005 r. w 10 krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej (Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Ukraina, Rumunia, Chorwacja, 
Bośnia i Hercegowina), w Rosji i w Kazachstanie. 

479 Jest rzeczą istotną, że aż 80% badanych Polaków pozytywnie oceniło zaopatrzenie aptek, co dało 
Polsce trzeci wynik, po Chorwacji (92%) i Austrii (91%). Można łączyć ten poziom satysfakcji z faktem 
dominacji sektora prywatnego w hurtowym i detalicznym obrocie lekami oraz dużym poziomem konkuren-
cji między aptekami.  

480 Warto zauważyć, że 72% Słoweńców dobrze oceniło swój system ochrony zdrowia. Są podstawy, 
by łączyć ten wysoki poziom satysfakcji z szerokim udziałem sektora prywatnego. Aż 79% słoweńskich 
respondentów twierdziło, że opłaca dodatkowy abonament na usługi zdrowotne. Był to najwyższy wskaźnik 
w badaniach, wyraźnie dystansujący drugą na liście Austrię (29% respondentów deklarowało wykupywanie 
abonamentów na usługi zdrowotne). Powyższe wyniki można łączyć z awizowaną w rozdziale 2 strategią 
wprowadzania współpłacenia przez pacjentów (od 1993 r.) oraz poszerzaniem sektora prywatnego w sys-
temie ochrony zdrowia w Słowenii.  
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rencyjny. Do końca kwietnia 2006 r. zespół Polskie Zdrowie miał przedstawić mini-
strowi zdrowia propozycje zmian w ochronie zdrowia [Szparkowska, 2006a]. Dynami-
ka wzajemnych relacji między tymi zespołami oraz wewnątrz samych zespołów wska-
zywała na wysoki poziom upolitycznienia procesu decyzyjnego, co źle wróżyło na 
przyszłość.  

W dniu 2 lutego 2006 r. trzy partie polityczne: Liga Polskich Rodzin, Prawo 
i Sprawiedliwość oraz Samoobrona, podpisały dokument będący porozumieniem okre-
ślającym zasady współdziałania tych partii w sejmie i senacie [Umowa Stabilizacyjna, 
2006].  

W Załączniku nr 1 do Umowy (Lista projektów ustaw, które umawiające się Strony 
postanawiają popierać w ramach prac w Sejmie i Senacie w 2006 r.), stanowiącym 
integralną część umowy, w rozdziale XX (Zdrowie) wyliczonych zostało 12 ustaw, 
którymi w roku 2006 miał się zajmować sejm i senat. Na liście znalazły się:  

1. Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  
Projekt miał regulować działania ratownicze w przypadkach nagłego zagrożenia 

życia i zdrowia, w tym w sytuacjach wypadków masowych, oraz określić koordynację 
działań ratowniczych. 

2. Projekt ustawy o koszyku świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków 
publicznych. 

Projekt miał określić zakres świadczeń, jakie władze publiczne zobowiązywały się 
zapewnić obywatelom w ramach istniejącej składki zdrowotnej oraz uregulować zasady 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których nie można udzielić pacjentom (z różnych 
względów) w trybie natychmiastowym. Projekt miał też określić sposoby kwalifikacji 
świadczeń zdrowotnych do pakietu gwarantowanego ze środków publicznych. 

3. Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.  
Projekt miał wprowadzić możliwość dobrowolnych ubezpieczeń na świadczenia 

nieobjęte „koszykiem świadczeń gwarantowanych”. Miały to być świadczenia o cha-
rakterze ponadstandardowym (o podwyższonym komforcie lub luksusowych). 

4. Projekt ustawy o ustroju ochrony zdrowia i zdrowiu publicznym.  
Projekt miał precyzować odpowiedzialność państwa, poszczególnych poziomów 

samorządów lokalnych i korporacji zawodowych za problemy zdrowotne obywateli. 
Miał regulować zasady funkcjonowania zawodów medycznych w ochronie zdrowia, 
sposób zbierania informacji zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
określać organizację placówek medycznych, w których miały być udzielane świadcze-
nia zdrowotne, i standardy jakościowe udzielanych świadczeń. 

5. Projekt ustawy „Sieć szpitali w Polsce”.  
Projekt miał uregulować standardy placówek ochrony zdrowia, w których miały 

być udzielane świadczenia lecznictwa zamkniętego, oraz określić rozmieszczenie pla-
cówek szpitalnych, dostosowując ich liczbę, jakość i położenie do rzeczywistych po-
trzeb zdrowotnych obywateli481. 
                                                        

481 Losy prac nad tym projektem są egzemplifikacją upolitycznienia procesów decyzyjnych w sektorze 
ochrony zdrowia. Na wiosnę 2006 r. prace nad tworzeniem listy szpitali wchodzących do sieci prowadzone 
były w najgłębszej tajemnicy. Lista szpitali miała być tajna do jesieni 2006 r., czyli do czasu wyborów 
samorządowych. Resort zdrowia obawiał się, że udostępnienie listy na kilka miesięcy przed wyborami 
samorządowymi uruchomi lawinę odwołań, protestów i interwencji działaczy samorządowych w ośrod-
kach, gdzie znajdowały się szpitale nieumieszczone na liście krajowej sieci szpitali (a zatem nieposiadające 
gwarancji finansowania).  
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6. Projekt ustawy o ubezpieczeniach alternatywnych i komercyjnych.  
Projekt miał znieść monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedynego płatni-

ka za świadczenia zdrowotne. Ubezpieczony miał mieć sposobność dokonywania wy-
boru instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, która w jego imieniu zarządzałaby składką 
i dokonywała zakupów świadczeń u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.  

7. Projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. 
Projekt wprowadzał system ubezpieczeń na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

dla osób w podeszłym wieku i niedołężnych. Było to niezbędne w obliczu przemian 
demograficznych związanych z procesem starzenia się społeczeństwa polskiego. 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. 

Zmiany miały polegać na zwiększeniu nadzoru ministra zdrowia nad działalnością 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz usprawnieniu gospodarki finansowej Funduszu. 

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.  
Projekt zawierał zmiany ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 

z autopoprawką przyjętą przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza, wprowadzał regulacje 
dotyczące czasowego zaprzestania działalności szpitali, łączenia publicznych placówek 
ochrony zdrowia, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Określał też 
zasady funkcjonowania placówek klinicznych oraz powoływania konsultantów w okre-
ślonych dziedzinach medycyny.  

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

Projekt wprowadzał zasady dodatkowej pomocy finansowej restrukturyzowanym 
zakładom opieki zdrowotnej. Zmiany polegały na umożliwieniu skorzystania z limitu 
środków finansowych, zagwarantowanych w znowelizowanej ustawie.  

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.  
Zmiany polegały na implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do prawa polskiego.  
12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczni-

czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  
Projekt miał na celu usamodzielnienie Urzędu i nadanie mu uprawnień do wydawa-

nia decyzji w pierwszej instancji, co pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji 
produktów leczniczych.  

 
Bardzo skrótowe przedstawienie idei stojących za projektami poszczególnych 

ustaw nie dawało podstawy do pogłębionych ocen, gdyż nie były znane szczegółowe 
rozwiązania w prezentowanych powyżej obszarach. Kierunki zmian, jakie zostały 
przedstawione w Załączniku nr 1, można uznać jednak za właściwe. Sformułowano 
zapowiedzi dalszych reform systemu ochrony zdrowia, które uwzględniały dwa ważne 
obszary wymagające zmian, czyli: wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych 
oraz ubezpieczeń alternatywnych i komercyjnych.  

Niestety, awizowane w Załączniku nr 1 projekty ustaw nie podejmowały kluczowe-
go problemu, który był analizowany w tej książce, czyli systemowego porządkowania 
spraw własnościowych, reformy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej, usprawniania i wzmacniania nadzoru właścicielskiego, szczególnie w odnie-
sieniu do segmentu lecznictwa szpitalnego. Jeżeli problemy te nie będą podjęte na 
dalszym etapie reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, to są podstawy, by twier-
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dzić, że planowane działania nie doprowadzą do wzrostu efektywności działania sys-
temu. 

Do końca kwietnia 2006 r. żaden z powyższych projektów nie stał się przedmiotem 
prac sejmu, gdyż PiS zaangażowany był w tworzenie koalicji parlamentarnej zapew-
niającej większość w parlamencie, odsuwając zarysowane powyżej plany legislacyjne 
na dalszą przyszłość.  

Projekt opozycji (Platformy Obywatelskiej)  

W grudniu 2005 r. program reform polityki, instytucji politycznych, przekształcenia 
gospodarki, obrony i promocji polskiego interesu przygotowany przez kierowaną przez 
siebie liczną grupę ekspertów [Jankowski i in., 2005] przedstawił Jan Rokita [Subotič, 
sol, k.s., 2005]. W obszarze ochrony zdrowia program ten przewidywał m.in. decentra-
lizację NFZ i uporządkowanie chaosu w organizacji i finansowaniu ochrony zdrowia. 
Przekształcenia w ochronie zdrowia mogły w myśl tych propozycji przebiegać 
w dwóch wariantach:  

− według pierwszego do końca 2007 r. NFZ miał funkcjonować jako jedna insty-
tucja, a w tym czasie dokonywane byłyby zmiany (m.in. miał zacząć działać Re-
jestr Usług Medycznych, rząd i samorządy miały rozwiązać problem zadłużenia 
szpitali, a wydatki na leki poddać ściślejszej kontroli); po 1 stycznia 2008 roku 
NFZ miał być zastąpiony kilkoma silnymi regionalnymi instytucjami zarządza-
jącymi składka zdrowotną;  

− drugi wariant zakładał natychmiastową decentralizację NFZ przez oddanie nie-
mal wszystkich uprawnień i odpowiedzialności oddziałom wojewódzkim NFZ; 
w programie brak było wizji rozwoju prywatnych ubezpieczeń; w ich miejsce 
proponowany był rozwój konsorcjów zintegrowanej opieki medycznej [Subotič, 
sol, k.s., 2005]. 

Propozycja PO może (w świetle przedstawianych w pracy analiz i opinii) być oce-
niana jako połowiczna i niepodejmująca najważniejszej kwestii, czyli porządkowania 
spraw własnościowych i zwiększania efektywności nadzoru właścicielskiego.  

Propozycja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy  

Chociaż w rok 2006 Polska wchodziła bez modelu i dostatecznie precyzyjnie zakre-
ślonej wizji systemu ochrony zdrowia w przyszłości, to warto odnotować inicjatywę 
Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który w czerw-
cu 2005 r. przedstawił dokument O przyjazny pacjentowi i efektywny system opieki 
zdrowotnej w Polsce [O przyjazny..., 2006], zawierający (uzgodnione przez 16 organi-
zacji reprezentujących związki zawodowe i organizacje pracodawców z sektora ochro-
ny zdrowia) rekomendacje dla przyszłego rządu w sprawie systemu opieki zdrowotnej. 
Dokument ten był następnie intensywnie promowany. Według OZZL, nowy system 
winien wykorzystywać mechanizmy rynkowe i opierać się na:  

podmiotowości pacjenta w systemie; • 
• mechanizmach rynkowych: konkurencji między ubezpieczycielami i świadcze-

niodawcami; 
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decydującym udziale środków publicznych w finansowaniu świadczeń zdrowot-
nych; 

• 

• 

• 
• 

współudziale środków prywatnych w finansowaniu świadczeń zdrowotnych 
o podwyższonym standardzie; 
możliwości funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych;  
równouprawnieniu wszystkich świadczeniodawców.  

Jak widać, powyższe propozycje są zbieżne z rekomendacjami przedstawianymi 
w niniejszej pracy.  

Nieco inne kierunki koniecznych do podjęcia działań proponowała S. Golinowska, 
podkreślając nade wszystko konieczność zdefiniowania roli państwa w systemie 
(z wszystkimi tego konsekwencjami) i zwiększenia finansowania systemu ze środków 
publicznych. Wskazała na cztery grupy działań w przyszłej reformie ochrony zdrowia: 

− przygotowanie narodowego programu zdrowia publicznego,  
− przygotowanie zaplecza informacyjno-analitycznego,  
− wprowadzenie profesjonalnych zasad zarządzania i poprawę rozwiązań organi-

zacyjno-kompetencyjnych,  
− wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych i ubezpieczeń dodatkowych 

oraz zmianę metod finansowania świadczeniodawców [Golinowska, 2005].  
Również w odniesieniu do tej propozycji widoczne są punkty zbieżne z propozy-

cjami autorskimi przedstawianymi w rozdziałach wcześniejszych, co może (warunko-
wo i częściowo) zaświadczać o trafności tychże. 

Strajki lekarzy  

Niepodejmowanie istotnych i głębokich reform w systemie ochrony zdrowia grozi 
petryfikowaniem i pogłębianiem zidentyfikowanych we wcześniejszych rozdziałach 
niesprawności systemu. Istnieją przesłanki, by twierdzić, że system będzie coraz bar-
dziej się destabilizował. Po szeroko zakrojonej akcji protestu lekarzy rodzinnych 
i prowadzących prywatne praktyki reprezentowanych przez „Porozumienie Zielono-
górskie”, na przełomie marca i kwietnia 2006 r. ruszyła akcja strajkowa lekarzy za-
trudnionych na umowach o pracę w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej. Objęła ona m.in. obszar województw: podkarpackiego, małopolskiego, 
opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, a organizowana była w celu wymuszenia 30% 
wzrostu płac.  

Akcja protestacyjna lekarzy, która polegała m.in. na zaprzestaniu wypisywania re-
cept refundowanych przez NFZ i kart zgonów pacjentów, na pewno nie sprzyjała po-
prawie systemu informacyjnego, a składanie wymówień z pracy zainicjowane przez 
lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie wprowadzało nowe elementy 
destabilizujące do i tak już niestabilnego systemu [Szparkowska, t.s., 2006]. Zatem 
sytuacja strajkowa i przyjęte przez strajkujących lekarzy formy protestu wzmacniały te 
dwie diagnozowane wcześniej dysfunkcje systemu ochrony zdrowia: ograniczenia 
informacyjne oraz wysoki stopień ryzyka.  

Sytuacja strajkowa z wiosny 2006 r. potwierdziła trafność dokonanej w tej książce 
diagnozy w co najmniej dwóch aspektach: 

1) strajkujący lekarze kierowali swoje żądania płacowe nie do właścicieli samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lecz do Ministerstwa Zdro-
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wia i NFZ. Takie stanowisko lekarzy jest doskonałą egzemplifikacją poziomu 
niesprawności systemu właścicielskiego w systemie ochrony zdrowia. Co cie-
kawsze, taki właśnie kierunek żądań został przez resort zdrowia zaakceptowany 
i minister zdrowia wystąpił do prezesa NFZ o przeznaczenie 500 mln zł 
z rezerwy NFZ na leczenie polskich obywateli w krajach UE i na podwyżki dla 
pracowników ochrony zdrowia [Kowalczyk, zyt, PAP, 2006];  

2) minister zdrowia Z. Religa w dniu 12 kwietnia 2006 r., po spotkaniu ze strajku-
jącymi lekarzami z województwa podkarpackiego, przyznał: „Musimy zmienić 
sposób finansowania służby zdrowia. Pacjenci prawdopodobnie będą musieli 
dopłacać do leczenia, czego do tej pory byłem wielkim przeciwnikiem” [mat, 
2006].  

Przywoływane fakty pokazują, że systemowe rozwiązania w zakresie egzekucji 
praw własności wciąż kolidowały ze sposobem finansowania ochrony zdrowia, a spo-
łeczna percepcja faktycznego dysponenta środków (w sytuacjach standardowych jest to 
atrybut przypisywany właścicielowi zasobów) jednoznacznie wskazywała na NFZ. 
Znamienne, że minister zdrowia kierując do prezesa NFZ swoją prośbę, tym samym 
sankcjonował zasadność takiej właśnie interpretacji.  

Powyżej przedstawiane były problemy doskonale znane (ale przez lata nierozwią-
zywane). Na koniec, dokumentując potrzebę podjęcia głębokiej restrukturyzacji syste-
mu ochrony zdrowia w Polsce, trzeba wspomnieć o sprawach, które z całą ostrością 
wystąpiły relatywnie niedawno. Przykładem mogą tu być obowiązki Polski wynikające 
z członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Do takich spraw należy respektowanie 
przez Polskę unijnych zapisów regulujących kwestie dyżurów lekarskich oraz praw 
pielęgniarek. W odniesieniu do dyżurów lekarskich pełne respektowanie zapisów pra-
wa unijnego482 powodowałoby konieczność dodatkowego zatrudnienia około 15 tys. 
lekarzy i ponoszenia wydatków rzędu 750 mln rocznie [Majewska, 2006]. Na to polski 
system ochrony zdrowia na początku 2006 r. absolutnie nie był przygotowany. Można 
zatem konkludować, że głęboka restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia w Polsce 
w kwietniu 2006 r. wciąż czekała na swoje otwarcie.  

                                                        
482 Ograniczenie tygodniowego czasu pracy lekarzy do 48 godzin (wliczając w to godziny nadliczbowe) 

oraz zagwarantowanie jedenastogodzinnego odpoczynku na dobę. Polska ustawa o zakładach opieki zdro-
wotnej nie uwzględnia zaś dyżurów medycznych w czasie pracy. 
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nych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz 
o umarzaniu tych kredytów (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1209). 

Ustawa Budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002, nr 235, poz. 1981). 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003, nr 73, poz. 660). 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, 

nr 96, poz. 873). 
Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, nr 202, poz. 1957). 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, 

nr 96, poz. 873). 
Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, projekt z 28 

listopada 2003 r., druk sejmowy nr 2278. 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulo-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2004, nr 93, poz. 892). 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807). 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar-

czej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1808). 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135). 
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2005, nr 13, poz. 98). 
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodziel-

nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 64, poz. 566). 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684). 
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2005, nr 

141, poz. 1183). 
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2005, nr 150, poz. 1248). 
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420). 
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2005, nr 175, poz. 1461). 



 386

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U. 2005, nr 267, poz. 2256). 

Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowot-
nej (Dz.U. 1992, nr 30, poz. 131). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzą-
dzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 1992, nr 74, poz. 366 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji 
z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gmi-
nom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu prze-
kazania (Dz.U. 1993, nr 65, poz. 309). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych 
warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz 
trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia (Dz.U. 1993, nr 76, poz. 363). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy 
o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 1998, nr 93, poz. 592). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania 
finansowania dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywa-
nych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu (Dz.U. 1998, nr 134, poz. 874). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie wykazu 
podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów sto-
matologicznych (Dz.U. 1998, nr 140, poz. 911). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na 
świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń (Dz.U. 1998, nr 
143, poz. 921). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kryte-
riów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu tera-
peutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny (Dz.U. 1998, nr 148, poz. 977). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkur-
su ofert – Zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 
1998, nr 148, poz. 978). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu 
leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U. 
1998, nr 156, poz. 1029). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia 
limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych 
ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U. 1988, nr 
161, poz. 1111). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998, nr 
164, poz. 1194). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu 
i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
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szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. 1998, nr 166, poz. 
1265). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad spra-
wowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostka-
mi transportu sanitarnego (Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1097). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimal-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1999, nr 
111, poz. 1314). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące do wykonywania indywidualnej 
praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekar-
skiej (Dz.U. 2000, nr 20, poz. 254). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodza-
ju (Dz.U. 2000, nr 44, poz. 520 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej (Dz.U. 2000, nr 74, poz. 864). 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i sa-
morządy województw (Dz.U. 2001, nr 65, poz. 659). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim 
powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (Dz.U. 
2001, nr 121, poz. 1315). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych 
(Dz.U. 2002, nr 79, poz. 721). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2002, nr 96, poz. 861). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych 
świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2003, nr 62, poz. 575). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udziela-
nia świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 589). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycz-
nych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej (Dz.U. 2003, nr 83, poz. 767). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpo-
wiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004, nr 43, poz. 408). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych 
oraz danych objętych wpisem do rejestru (Dz.U. 2004, nr 65, poz. 602). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 
2004, nr 213, poz. 2164). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów 
przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru 
zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2165). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu udostępniania podmio-
towi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zre-
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alizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 
2166). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych infor-
macji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania 
świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 213, poz. 2167). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie gwarantowanych świadczeń 
lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego pra-
wo do tych świadczeń (Dz.U. 2004, nr 261, poz. 2599, 2600 i 2601). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 116, poz. 985). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, 
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 200, poz. 1661). 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 197, poz. 1643). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, 
pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 214, poz. 1816). 

Inne akty i źródła 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204 – tekst jednolity z późn. zmianami). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. 2002, nr 112, poz. 980 z późn. zmianami). 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002, nr 147, poz. 
1231). 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1998, nr 90, poz. 575 z późn. 
zmianami). 

Pismo Ministerstwa Finansów z 7 września 1995 r. nr PO 5/6-7411-01631/95, załącznik nr 2. 
Rada Gminy Michałowice (2004) Uchwała nr XXVI/228/2004 w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowicach; pozyskano 4 kwietnia 2005 r. z: 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Michalowice/podmioto
we/Rada/Uchwaly/2004/uchwala+228+2004.htm 

Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w 2005 r., Załącznik do zarządzenia Nr 4/2004 Prezesa Funduszu; pozyskano 18 czerwca 
2005 r. z: http://www.nfz.gov.pl/new/art/1061/zarz_nr_4_zal.pdf 

Uchwała Rady Ministrów z 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Mon. Pol. 
1991, nr 44, poz. 310). 

Uchwała Nr 3/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na dokonanie inwestycji przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2005 r. poprzez naby-
cie bonów skarbowych o łącznej wartości do kwoty 600 000 000 zł. 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt K 20/99 (Dz.U. 2000, nr 52, 
poz. 632). 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2002 r., sygn. akt K 43/01 (Dz.U. 2003, nr 1, 
poz. 14). 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03 (Dz.U. 2004, nr 5, 
poz. 37). 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt K 45/05 (Dz.U. 2005, nr 253, 
poz. 2131). 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt Kp 2/04 (Mon. Pol. 2006, nr 
30, poz. 333 i 334). 

Załącznik nr 4 do Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.; pozyskano 18 lutego 2005 r. z: 
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1061/zarz_nr_4_zal.pdf 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie Centrum 
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej 1993, nr 14, poz. 38) 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na 
jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz kontroli sposobów ich wykorzystania (Mon. Pol. 1995, nr 29, poz. 341). 

Zarządzenie nr 3/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r.  
w sprawie określenia wykazu przedmiotów postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej; pozyskano 18 lutego 2005 r. z: 
http://www.nfz.gov.pl/new/art/1061/zarz_nr_3.pdf 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia 
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 1996, nr 10, poz. 30). 



Słownik wybranych terminów483

ambulatoryjna opieka zdrowotna – udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 
zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych 
w przychodniach, poradniach i ośrodkach zdrowia oraz udzielanie tych świadczeń w ramach 
praktyki zawodów medycznych. 

dysfunkcja – niesprawność organizacji (systemu) polegająca na nieprawidłowym przebiegu czynno-
ści warunkujących prawidłowe działanie organizacji (systemu) i realizowanie jej (jego) celów. 
Dysfunkcja działa w sposób negatywny (pomniejszający) na zmiany w organizacji484.  

elementy systemu ochrony zdrowia – uczestnicy systemu ochrony zdrowia  
intrapreneurship – przedsiębiorczość wewnętrzna. W ujęciu szerokim: ogół działań podejmowanych 

przez pracowników organizacji w celu jej stałego przeistaczania się i zmiany. W ujęciu wąskim: 
pobudzanie przedsiębiorczości i wzmocnienie wewnętrznej innowacyjności organizacji poprzez 
inwestowanie w start-ups jej własnych pracowników.  

ius utendi, fruendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur – prawo używania i pobierania 
pożytków z rzeczy oraz dysponowania rzeczą, na ile zezwala racja prawna.  

lecznictwo stacjonarne – szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
sanatorium, prewentorium oraz wszystkie inne zakłady (placówki) przeznaczone dla osób, któ-
rych stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim 
stałym pomieszczeniu. 

lekarz pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny, lekarz domowy, lekarz ogólny) – lekarz, który 
podejmuje się ciągłej odpowiedzialności za prowadzenie lub organizowanie opieki medycznej 
nad pacjentem. Opieka ta obejmuje zapobieganie i leczenie każdej choroby lub każdej szkody do-
tyczącej zarówno ciała, jak i psychiki [Latarski, 1999, s. 182]. 

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym 
NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, lekarz dentysta, który 
jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

lista aktywna – lista świadczeniobiorców, którzy zadeklarowali pisemnie (przez złożenie stosow-
nych deklaracji) chęć korzystania z usług danego lekarza (pielęgniarki, położnej środowiskowo- 
-rodzinnej ) i znajdują się na liście pacjentów danej praktyki. Lista aktywna jest podstawą rozli-
czania się świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ.  

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje 
i osoby: Kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, zakład ubezpieczeń, fundację, związek 
zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę praw-
ną lub osobę fizyczną, spółkę niemającą osobowości prawnej, z zastrzeżeniem przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, państwowych uczelni medycznych lub państwowych 
uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

                                                        
483 Przedstawiane terminy definiowane są głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-

kładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408 z późn. zmianami); Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity, Dz.U. 2002, nr 21, poz. 204); Ustawę z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, 
nr 210, poz. 2135). 

484 Takie rozumienie dysfunkcji nawiązuje do znaczenia przydanego temu terminowi przez R.K. Mertona  
i do dysfunkcji biurokracji przedstawionych w Teorii socjologicznej i strukturze społecznej tego autora.  
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w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych i promocją zdrowia. 

organ założycielski – podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjaliza-

cyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-
-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 
zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewle-
kle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz 
środowiska nauczania i wychowania, udzielająca świadczeń w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej, będąca świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego – pielęgniarka lub położna będącą świad-
czeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo 
pielęgniarka lub położna zatrudniona lub wykonująca zawód u świadczeniodawcy, z którym 
NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

placówka opieki zdrowotnej – zakład opieki zdrowotnej lub praktyka lekarska (pielęgniarska, 
położnej). 

podstawowa opieka zdrowotna – zasadniczy element opieki zdrowotnej: świadczenia zdrowotne 
profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, wykonywa-
ne przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarki 
(położnej) podstawowej opieki zdrowotnej.  

płatnik – instytucja, która w drodze kontraktów zakupuje u świadczeniodawców świadczenia zdro-
wotne dla osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (kasy chorych, a obecnie 
Narodowy Fundusz Zdrowia).  

podsystem ochrony zdrowia – wydzielona na podstawie przyjętego kryterium część systemu ochro-
ny zdrowia. Mogą to być zatem zarówno pojedynczy uczestnicy systemu ochrony zdrowia (np. 
producenci oraz dostawcy leków, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych i organizacje ich 
reprezentujące bądź świadczeniodawcy), jak i ich składowe (np. podstawowa opieka zdrowotna 
czy lecznictwo stacjonarne).  

położna podstawowej opieki zdrowotnej – położna, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukoń-
czyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowi-
skowo-rodzinnego, udzielająca świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będąca 
świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo 
która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

potrzeby zdrowotne – liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione 
w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców. 

praktyka lekarska (pielęgniarek, położnych) – działalność gospodarcza (zgodnie z zapisami usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej485) prowadzona przez uprawnio-
nych lekarzy, pielęgniarki i położne w formie: 
1) indywidualnej praktyki, 
2) indywidualnej specjalistycznej praktyki, 
3) grupowej praktyki.  
Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę lekarską 
w formie spółki cywilnej lub partnerskiej po uzyskaniu wpisu do rejestru grupowych praktyk le-

                                                        
485 Dz.U. 2004, nr 173, poz.1807. 
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karskich prowadzonego przez okręgową radę lekarską. Prowadzenie grupowej praktyki nie jest 
prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej. 

procedura medyczna – postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, profilaktyczne, reha-
bilitacyjne lub orzecznicze przy uwzględnieniu wskazań do jego przeprowadzenia, realizowane 
w warunkach określonej infrastruktury zdrowotnej przy zastosowaniu produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i środków pomocniczych. 

program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej 
ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie 
osiągnięcie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb 
zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze 
środków publicznych. 

promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie 
kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie 
zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. 

publiczny zakład opieki zdrowotnej – zakład opieki zdrowotnej utworzony przez: 
− naczelny lub centralny organ administracji rządowej, 
− wojewodę, 
− organ gminy lub związku międzygminnego (związku komunalnego), 
− przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe”, 
− państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną 

i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w celu realizacji zadań dydaktycznych i badaw-
czych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wyko-
nywanej przez nich działalności gospodarczej. 

rokowania – tryb zawierania przez NFZ umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w którym 
Fundusz prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia ceny i liczby świadczeń zdrowotnych z taką 
liczbą świadczeniodawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz sprawny prze-
bieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny cha-
rakter świadczeń zdrowotnych lub ograniczoną dostępność do świadczeń jest mniej świadczenio-
dawców mogących ich udzielać. 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (spzoz) – jednostka organizacyjna utworzona 
przez jeden z poniższych podmiotów: 
− ministra lub centralny organ administracji rządowej,  
− wojewodę,  
− jednostkę samorządu terytorialnego,  
− państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną 

i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.  
Spzoz prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, funkcjonuje jako organizacja non-profit. Samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej posiada osobowość prawną, samodzielność działania, źródło utrzymania czerpie 
głównie ze środków przekazywanych przez NFZ w zamian za świadczenia zdrowotne udzielone 
osobom ubezpieczonym w NFZ. Zakład może również udzielać świadczeń zdrowotnych poza 
systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (odpłatnie), ale tylko osobom nieubezpie-
czonym w NFZ, zaś od osób ubezpieczonych może pobierać opłaty tylko za świadczenia zdro-
wotne określone w obowiązujących przepisach jako świadczenia niefinansowane ze środków pu-
blicznych (np. operacje zmiany płci, implanty stomatologiczne).  

sektor ochrony zdrowia – grupa świadczeniodawców oraz podmiotów gospodarczych oferujących 
usługi, produkty i urządzenia niezbędne do terapii, rozpatrywana z punktu widzenia operacji eko-
nomicznych; część uczestników systemu ochrony zdrowia. 
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sfera funkcjonalna – tu: szeroko definiowane zachowania uczestników systemu ochrony zdrowia, 
w tym zwłaszcza sposób, w jaki uczestnicy ci reagują na regulacje prawne oraz praktyki zarząd-
cze wykorzystywane przez uczestników systemu ochrony zdrowia.  

sfera regulacji – tu: regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia) określające zasady 
funkcjonowania uczestników systemu ochrony zdrowia.  

składowe systemu ochrony zdrowia – uczestnicy systemu ochrony zdrowia.  
system ochrony zdrowia – instytucje i organizacje (uczestnicy systemu ochrony zdrowia) realizu-

jące cele związane z profilaktyką, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem chorób oraz po-
prawą samopoczucia populacji wraz ze sferą regulacji i sferą funkcjonalną. 

świadczenie opieki zdrowotnej – świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świad-
czenie towarzyszące. 

świadczenie gwarantowane – świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków 
publicznych, na zasadach i w trybie określonych ustawowo. 

świadczenie specjalistyczne – świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny 
z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

świadczenie zdrowotne rzeczowe – związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym 
wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. 

świadczenie towarzyszące – zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodo-
bowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. 

świadczenie wysokospecjalistyczne – świadczenie opieki zdrowotnej lub procedura medyczna speł-
niające łącznie dwa kryteria: 
a) udzielenie świadczenia wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadcze-

niodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzielających świadczenia, 
b) koszt jednostkowy świadczenia jest wysoki. 

świadczenie zdrowotne – działania udzielane przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny 
lub zakłady opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów od-
rębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: 
1) badaniem i poradą lekarską, 
2) leczeniem, 
3) badaniem i terapią psychologiczną, 
4) rehabilitacją leczniczą, 
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
6) opieką nad zdrowym dzieckiem, 
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, 
8) pielęgnacją chorych, 
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
10) opieką paliatywno-hospicyjną, 
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne 
oraz szczepienia ochronne, 
13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

świadczeniobiorca – pacjent posiadający prawo do korzystania z powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego486, tu: również osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych poza systemem 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

                                                       

 
 
 

 
486 Ustawowa definicja świadczeniobiorcy. 
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świadczeniodawca – 
a) zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupowa praktyka 

lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, osoba wykonująca zawód medyczny 
w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) osoba fizyczna inna niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, 

c) jednostka budżetowa tworzona i nadzorowana przez ministra obrony narodowej, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra sprawiedliwości, posiadająca w strukturze 
organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej,  

d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby me-
dyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. 

uczestnicy systemu ochrony zdrowia – podmioty włączone bezpośrednio w działalność systemu 
ochrony zdrowia: 
− świadczeniobiorcy (i organizacje ich reprezentujące), 
− instytucja ubezpieczenia zdrowotnego pełniąca funkcję płatnika – NFZ, 
− świadczeniodawcy (i organizacje ich reprezentujące), 
− organy kontroli i nadzoru, w tym:  

− Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid),  
− Inspekcja Farmaceutyczna, 

− wojewodowie i działające przy nich wojewódzkie centra zdrowia publicznego oraz konsul-
tanci wojewódzcy w poszczególnych specjalnościach medycznych, 

− Ministerstwo Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju oraz posiada upraw-
nienia kontrolne, a także działających przy nim konsultantów krajowych w poszczególnych 
specjalnościach medycznych, 

− producenci oraz dostawcy leków, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych (i organizacje 
ich reprezentujące).  

usługa medyczna – usługa związana z udzielaniem świadczenia zdrowotnego.  
usługa zdrowotna – usługa medyczna.  
zakład opieki zdrowotnej (zoz) – wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych 

utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.  
Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez: 
− naczelny lub centralny organ administracji rządowej, 
− wojewodę, 
− organ gminy lub związku międzygminnego (związku komunalnego), 
− Kościół lub związek wyznaniowy, 
− pracodawcę, 
− zakład ubezpieczeń, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 
− inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, 
− spółkę niemającą osobowości prawnej. 
Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu: 
− prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, 
− realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych i promocją zdrowia.  
Zakładem opieki zdrowotnej jest: 
− szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewen-

torium, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowied-
nim stałym pomieszczeniu, 

− przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, 
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− pogotowie ratunkowe, 
− pracownia diagnostyczna, 
− pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, 
− zakład rehabilitacji leczniczej, 
− żłobek, 
− inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 

opieki zdrowotnej. 
zakład opieki długoterminowej – zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opie- 

kuńczy. 
zakład opiekuńczo-leczniczy – zakład udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, które 

obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz 
zapewniający im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie od-
powiednie do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalno- 
-rekreacyjnych. 

zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – zakład udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospi-
talizacji oraz zapewniający im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyży-
wienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzący edukację zdrowotną tych osób 
i członków ich rodzin. 
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	Rozdział 1 
	PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
	1.2. Przedsiębiorczość w ekonomii oraz w naukach organizacji i zarządzania  
	Audretsch i Thurik [Audretsch, Thurik, 2004] rozwijając koncepcję modelu gospodarki opartego na przedsiębiorczości (entrepreneurial economy) i traktując go jako przeciwieństwo tradycyjnego modelu gospodarki (managed economy), wskazują na trzy zasadnicze obszary pozytywnego wpływu przedsiębiorczości i małych firm na rozwój gospodarczy: 
	 kreowanie nowych firm opartych na wiedzy (knowledge spillovers); 
	 zwiększanie liczby przedsiębiorstw (a przez to i konkurencji); 
	 zwiększanie zróżnicowania między przedsiębiorstwami [Audretsch, Thurik, 2004]. 
	Tradycyjny model (managed economy) „koncentruje się (revolves) na relacjach między stabilnością, specjalizacją, jednorodnością, skalą, pewnością i przewidywalnością z jednej i wzrostem gospodarczym z drugiej strony. W przeciwieństwie do tego, model gospodarki oparty na przedsiębiorczości koncentruje się na związkach między elastycznością, zmiennością, różnorodnością, nowością, innowacjami, sprzężeniami i klastrami z jednej i wzrostem gospodarczym z drugiej strony” [Audretsch, Thurik, 2004, s. 7]. Różnice między tymi modelami autorzy przedstawiają, odwołując się do czterech obszarów (pól): 
	 
	1) podstawowych sił, na których opierają się wyróżnione modele, 
	2) środowiska zewnętrznego, 
	3) funkcjonowania firm, 
	4) polityki rządu. 
	Mówiąc o podstawowych siłach, Audretsch i Thurik przeciwstawiają lokalności, kontynuacji oraz dylematowi: praca czy wysokie płace (typowym dla modelu tradycyjnego), globalną orientację, zmianę oraz koniunkcję: praca i wysokie płace. W tej koncepcji model oparty na przedsiębiorczości bazuje na zmianie, a nie na kontynuacji jak model tradycyjny. Model oparty na przedsiębiorczości zmianę prowokuje i ze zmiany czerpie, na niej się rozwija.  
	W odniesieniu do środowiska zewnętrznego elementy typowe dla modelu tradycyjnego: stabilność, specjalizację i homogeniczność, autorzy kontrastują ze zmianą, różnorodnością i heterogenicznością – typowymi dla modelu opartego na przedsiębiorczości. 
	W polu funkcjonowanie firm w modelu tradycyjnym zjawiska takie, jak: kontrola, transakcje, konkurencja i współdziałanie (rozumiane jako dopełniające się) oraz zjawisko ekonomii skali, konfrontowane są z motywacją, wymianą dokonującą się na rynku, konkurencją i współdziałaniem (jako substytutami) oraz elastycznością produkcji jako wyznacznikami modelu opartego na przedsiębiorczości. Warto przy tym podkreślić, że w modelu ekonomii opartej na przedsiębiorczości akcentuje się potrzebę skutecznej motywacji pracowników do eksploracji nowych możliwości i procesów (by lepiej realizować cele organizacji). Tutaj podkreśla się znaczenie przywództwa, szczególnie przywództwa transformacyjnego [Bass, Avolio, Atwater, 1996].  
	W przypadku polityki rządu różnice między modelem tradycyjnym a opartym na przedsiębiorczości dotyczą filozofii polityki rządu (odpowiednio: wymuszanie i zezwalanie), celów (ukierunkowanie na wyniki wobec orientacji na zasoby), poziomów (krajowy versus lokalny) oraz zasilania kapitałowego (stabilne powiązania między bankami i firmami versus dynamiczne i zróżnicowane związki firm oraz różnych instytucji finansowych i kapitałowych) [Audretsch, Thurik, 2004]. 
	Model gospodarki bazujący na przedsiębiorczości uwzględnia dużo pełniej niż model tradycyjny warunki tworzone współcześnie przez turbulentne otoczenie i w sposób naturalny współgra z rozumieniem przedsiębiorczości jako czynnika dynamizującego procesy transformacji. Wydaje się, że model gospodarki bazujący na przedsiębiorczości, przydając wyższości zmianie nad trwałością, bardziej wychodzi naprzeciw problemom i potrzebom współczesnych organizacji i firm, które muszą konkurować w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu. Politykę w zakresie konkurencyjności określa się przy tym jako „(...) zestaw działań publicznych, które pozwalają swoim przedsiębiorcom wzmocnić ich pozycję na konkurencyjnych rynkach i przez to tworzyć zysk, zwiększać zatrudnienie i polepszać ogólny standard życia” [Peneder, 2001, s. 158]. Pender podziela pogląd, że trzema filarami polityki konkurencyjności są: sprawnie działający rynek, innowacje i przedsiębiorczość oraz możliwość uczenia się i akumulowania zasobów, które są pożądane przez konkurencję [Peneder, 2001, s. 174]. Są przesłanki, by twierdzić, że model bazujący na przedsiębiorczości jest bardziej zbieżny z warunkami tworzonymi w systemach tych państw postkomunistycznych, które dokonują głębokiej transformacji gospodarczej. Konsekwentnie, za takim właśnie modelem ekonomii opowiada się autor, a przedstawiane w dalszej części książki analizy, oceny oraz rekomendacje wpisują się całkowicie w wyżej zakreślony model gospodarki oparty na przedsiębiorczości.  
	Przekonanie o pozytywnym wpływie przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy leży u podstaw programów konstruowanych z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości realizowanych przez OECD i Bank Światowy. W tym kontekście znamienny jest fakt, że nie ma wielu studiów na temat zależności między narodzinami nowych firm i lokalnym rozwojem gospodarczym [OECD, 2003]. Studium bazujące na danych pozyskanych z 29 krajów (spośród których 22 to kraje należące do OECD) [OECD, 2003] definiuje zasadnicze kanały, poprzez które nowe firmy oddziałują na lokalną gospodarkę. Są to: tworzenie nowych miejsc pracy, większe dochody z podatków lokalnych, rozwój usług i pozytywny wpływ na motywacje zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych w małych i średnich firmach osób. Studium identyfikuje listę najważniejszych barier dla rozwoju przedsiębiorczości w regionach zaniedbanych: niedostateczna liczba sieci biznesowych i społecznych, niski popyt na rynkach lokalnych, mała wartość (atrakcyjność) mieszkalna terenów i skomplikowany sposób uzyskiwania prawa własności do nieruchomości, trudności w dostępie do kapitału, brak doświadczenia zawodowego i odpowiednich umiejętności wśród ludzi zamieszkujących dany teren, przeszkody kulturowe, brak indywidualnych motywacji, zamykanie się w ramach branż już istniejących na danym terenie (sectoral clustering), wysoki wskaźnik przestępczości, problemy z porzuceniem praktyki uzależnienia się bezrobotnych od sfery opieki socjalnej i zasiłków czy oraz regulacje prawne [OECD, 2003, s. 47–53].  
	1.4. Wspieranie przedsiębiorczości  
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