
tom VI, nr 1–2/2008 9797

ważne tematyważne tematy

tom VI, nr 1–2/2008

Stanisława Golinowska we współpracy z Ewą Kocot 

Stan finansów w ochronie zdrowia 

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: finanse ochrony zdrowia, przychody ochrony zdrowia, składka zdrowotna, wydatki na zdrowie, koszty systemu ochrony zdrowia, zadłużenie 
w sektorze zdrowotnym, prognoza przychodów i wydatków zdrowotnych

Wprowadzenie 
Stan finansów w ochronie zdrowia jest przedmiotem 

dużego zainteresowania zarówno politycznego, jak i eks-
perckiego. Jednak całościowej wiedzy na ten temat nadal 
brakuje, mimo że zbiory informacji o wielu obszarach 
funkcjonowania sektora zdrowotnego uległy wzbogace-
niu. Dostateczna wiedza obejmuje tylko niektóre rodzaje 
działalności. Z tego powodu już po raz drugi na zlecenie 
Ministerstwa Zdrowia przygotowany został raport o sy-
tuacji finansowej w sektorze zdrowotnym1. W prezen-
towanym artykule dzielimy się informacją o wynikach 
tego raportu nazwanego Zielona Księga II2. 

Raport o stanie finansów sektora zdrowotnego pełni 
przede wszystkim funkcje poznawcze. Lekarze powie-
dzieliby, że diagnozuje stan zdrowia (lub choroby) skom-
plikowanego organizmu, jakim jest sektor zdrowotny. 
Nie ma w nim wprawdzie cudownych recept na uzdro-
wienie systemu, chociaż wnioski analizy jednoznacznie 
wskazują, jakiego rodzaju dalsze tendencje są niebez-
pieczne, jakie tendencje dobrze byłoby skorygować, a co 
zmierza w oczekiwanym kierunku. Rekomendacje wy-
nikające z diagnostycznych wniosków układają się w pa-
kiet działań niezbędnych do poprawy zarządzania sek-
torem. Ponadto dokonana ekstrapolacja symulowanych 
wielkości przychodów i wydatków sektora wydobywa 
tendencje, które już dzisiaj trzeba koniecznie wziąć pod 
uwagę, podejmując odpowiednie decyzje zarówno w za-
kresie źródeł finansowania, jak i alokacji środków. 

1. Metoda kompleksowej oceny stanu finansów 
Analiza sytuacji finansowej została przedstawiona 

na podstawie schematu obrazującego przepływ środ-

ków w sektorze zdrowotnym, nawiązujący zarówno do 
klasyfikacji działalności WHO, jak i do koncepcji opisu 
stanu finansów postulowanej w WHO [5]. Klasyfikacja 
ta stosowana jest w tzw. rachunkach zdrowia (System 
of Health Accounts – SHA), zaproponowanych przez 
OECD do stosowania w statystykach krajowych w celu 
uzyskania porównywalności danych w analizach mię-
dzynarodowych [8]. W Polsce podjęto się prowadzenia 
narodowych rachunków zdrowia [4] i schemat tego ra-
chunku oraz dane zbierane do niego w znacznej mierze 
wykorzystano w raporcie. Schemat narodowego rachun-
ku zdrowia, w postaci dostosowanej do polskich wa-
runków oraz do koncepcji analizy przyjętej w raporcie, 
przedstawiono poniżej. 

Pierwszy blok schematu – to źródła finansowa-
nia i płatnicy. Schemat nie wydobywa zróżnicowanej 
wagi poszczególnych źródeł. Od momentu wprowa-
dzenia ubezpieczenia zdrowotnego (1999) wśród źródeł 
finansowania dominuje, oczywiście, składka. Na sche-
macie ubezpieczycieli umieszczono także ubezpieczy-
cieli prywatnych, dla których funkcjonowania nie ma 
jeszcze w Polsce odpowiednich regulacji. 

Drugi blok analizy – to blok wytwarzania świadczeń. 
Mamy w nim z jednej strony rodzaje kosztów, wynikają-
cych z zastosowania różnych zasobów (tzw. czynników 
produkcji) i podejmowania różnych działań niezbędnych 
w procesie udzielania świadczeń. Z drugiej strony mamy 
różne podmioty, tzw. dostawców świadczeń, którzy mają 
swój odrębny status prawny i oficjalną nazwę.

Trzeci blok analizy – to analiza w przekroju funkcji, 
jakie w sektorze zdrowotnym są realizowane. Dominuje, 
oczywiście, leczenie i rehabilitowanie. Jednak zaopatrze-
nie w leki i różnego rodzaju usługi pomocnicze osiągają 
znaczną pozycję w strukturze wydatków (Rysunek 1). 

1 Pierwszy raz taki raport znany jako Zielona Księga finansów ochrony zdrowia opracowano w 2004 roku.
2 Raport został przygotowany przez specjalnie powołany zespół, składający się z następujących osób: Alina Baran, Jacek Bębenek, Andrzej Cyl-
wik, Stanisława Golinowska, Ewa Kocot, Katarzyna Kissimova-Skarbek, Adam Kozierkiewicz, Witold Ponikło, Jan Sobiech, Agnieszka Sowa, 
Christoph Sowada, Krzysztof Surowka, Izabela Rydlewska, Mateusz Winiarz i Marzena Woźniak. Pracami kierowała Stanisława Golinowska.



Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie9898

ważne tematy

płatnicyźródła
finansowania

rodzaje kosztów

NFZ

budżet

JST

pracodawca

prywatny
ubezpieczyciel 

składka

podatki

koszty
pracodawców

dochody
indywidualne

ludności

wynagrodzenia

usługi zewnętrzne
i pomocnicze

leki i sprzęt

składkautrzymanie
majątku

funkcjonowanie
systemu

administracyjne

leczenie
i rehabilitacja 

opieka
długoterminowa

zaopatrzenie
w artykuły
medyczne

administracja
ochrony zdrowia
i ubezpieczenia
zdrowotnego

inwestycje

dostawcy

FUNKCJE
USŁUG ZDROWOTNYCH

FINANSOWANIE
USŁUG ZDROWOTNYCH

WYTWARZANIE
USŁUG ZDROWOTNYCH

gospodarstwo
domowe

koszty
niemedyczne

pacjenta

SPZOZ

NZOZ

praktyki lekarskie
i stomatologiczne

ZOL

ZPO

apteki

usługi
pomocnicze

profilaktyka
i zdrowie
publiczne

Rysunek 1. Wymiary analizy stanu finansów sektora zdrowotnego.

Pracodawcy 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3

Gospodarstwa domowe 12,2 12,7 13 15,3 16,1 16,0 16,8 17,0

JST 2,7 3,5 2 1,9 2,1 2,5 3,1 3,1

Budżet 4,3 4,6 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 5,5

Składki 23,5 26,3 26,2 28,8 31,5 34 37,3 42,2
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Rysunek 2. Struktura przychodów sektora zdrowotnego w latach 2000–2007 – mld zł.
Źródło: na podstawie danych z Zielonej Księgi II. 

2. Zmiany w przychodach 
Udział przychodów sektora zdrowotnego pochodzą-

cych ze składki jest rosnący. Przekroczył 60% w cało-
ści przychodów przeznaczanych na ochronę zdrowia. 
Wpływ na to miał m.in. program podnoszenia stopy 
składki o ćwierć punktu procentowego, realizowa-
ny w latach 2002–2007. Jeśli stopa składki zdrowot-

nej w 2000 roku wynosiła 7%, to w 2007 wzrosła do 
9%. Jednocześnie należy zauważyć, że dynamiczny 
wzrost gospodarczy w kraju, wyraźnie odczuwalny już 
w 2004 roku, przyniósł dodatkowy wzrost przychodów 
ze składki. Począwszy od tego roku dynamika wzrostu 
przychodów była wyraźnie wyższa. 

Program podnoszenia stopy składki nie obejmował 
podatku od dochodów indywidualnych ludności (PIT), 
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lecz całkowite dochody do opodatkowania, mimo że 
składka zdrowotna przyjęta w momencie wprowadzania 
systemu ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku nało-
żona została na podatek dochodowy, a nie bezpośrednio 
na wynagrodzenia, tak jak to ma miejsce w przypadku 
innych składek ubezpieczenia społecznego. W rezultacie 
zwiększona stopa składki finansowana jest z dochodów 
indywidualnych ludności.

Drugi znaczący element przychodów sektora zdro-
wotnego stanowią indywidualne dochody ludności prze-
znaczane na ochronę zdrowia. Obserwacja tego, ile środ-
ków przeznacza ludność na cele zdrowotne, możliwa 
dzięki badaniom budżetów domowych oraz dodatkowo 
dzięki modułowym badaniom gospodarstw domowych 
prowadzonym przez GUS, wskazuje na utrwalenie się 
stałego wskaźnika udziału. Oznacza to, że gospodarstwa 
domowe nie zwiększają swego popytu na usługi zdro-
wotne szybciej niż rosną ich dochody, a tym samym 
w szybszym tempie niż wynosi tempo wzrostu gospo-
darczego. Elastyczność dochodowa ich wydatków na 
zdrowie nie przekracza wskaźnika 1,0 (Rysunek 2). 

Środki pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek terytorialnych (JST) nie stanowią trwale ure-
gulowanego strumienia przychodów sektora zdrowotne-
go. Ich kształtowanie się podlega zmiennym regulacjom 
dotyczącym decyzji alokacyjnych władz centralnych 
oraz samorządu terytorialnego. Teoretycznie przyjmuje 
się, że z budżetu centralnego powinno się finansować 
bardziej potrzeby całej populacji, a nie indywidualne 
usługi lecznicze, a więc krajowe programy zdrowotne, 
procedury wysokospecjalistyczne, ratownictwo medycz-
ne, krajowe programy inwestycyjne itp.

W przypadku JST kierunki przeznaczania środków są 
tylko częściowo podobne do tych, jakie występują w bu-
dżecie centralnym. Jednostki samorządu terytorialnego, 
będąc organam i założycielskim i dla większości publicz-
nych placówek zdrowotnych w kraju, odpowiadają za ich 
inwestycje, od pewnego czasu także remonty kapitalne, 
finansują działania restrukturyzacyjne, udzielają porę-
czeń, a nawet pożyczek. Mimo ogromu zadań i odpo-
wiedzialności środki, jakie przeznaczają JST na swe 
SPZOZ, są relatywnie bardzo małe. Programy zdrowot-
ne realizowane przez JST stanowią wąski margines ich 
działalności w zakresie ochrony zdrowia. 

Od pewnego czasu widoczny jest wzrost środków 
przeznaczonych na cele zdrowotne przez pracodawców. 
Oni finansują głównie obowiązkowe badania profi-
laktyczne i rzadziej programy zdrowotne dla swych 
pracowników oraz wykupują dla nich tzw. abonament, 
stanowiący rodzaj zakładowego ubezpieczenia zdrowot-
nego. Ten sposób finansowania usług zdrowotnych – to 
rodzaj żywiołowego rozwoju prywatnych ubezpieczeń 
zdrowotnych, dla których nie przygotowano jeszcze re-
gulacji umożliwiającej ich oficjalne wprowadzenie.

3. Koszty w sektorze zdrowotnym
Rachunek kosztów odzwierciedla strumienie finan-

sowe, pokrywające użytkowanie wszystkich zasobów, 
służących wytwarzaniu świadczeń zdrowotnych. Jest to 
rachunek kosztów zagregowanych, uwzględniający dwa 
podziały: podmiotowy, czyli według grup podmiotów, 
oraz rodzajowy, czyli według rodzajów użytkowanych 
zasobów. Na Rysunku 3 przedstawiono tylko najważ-

Rysunek 3. Kształtowanie sie kosztów ogółem, leków i wynagrodzeń nominalnie w latach 1999–2007.
Źródło: na podstawie danych z Zielonej Księgi II [7]. 
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niejsze elementy tego rachunku. W ujęciu podmioto-
wym – koszty powstające w głównej jednostce produk-
cji świadczeń zdrowotnych, czyli w SPZOZ. W ujęciu 
przedmiotowym – koszty wynagrodzeń, leków, użytko-
wania majątku i tzw. koszty pozamedyczne. 

Koszty wytwarzania usług zdrowotnych i funkcjono-
wania instytucji sektora zdrowotnego w latach 1999–2007 
wzrosły o 24% w ujęciu realnym. Przy czym w okresie 
1999–2003, przedstawionym szczegółowo w pierwszym 
raporcie na temat sytuacji finansowej sektora zdrowotne-
go [6], poziom kosztów był stabilny; w zasadzie koszty 
nie rosły. Dopiero w 2004 roku widoczne jest silniejsze 
drgnięcie, zdecydowanie wysokie w 2006 roku. 

Główna jednostka generowania kosztów, czyli SPZOZ, 
nie absorbuje nawet połowy wszystkich kosztów. Ponad-
to w analizowanym okresie o 7 punktów procentowych 
spadł ich udział w całości kosztów. Jest to z jednej strony 
wynik zmniejszania się udziału jednostek publicznych 
w sektorze i wzrostu jednostek niepublicznych, ale także 
wynik poprawy efektywności ekonomicznej funkcjono-
wania zakładów opieki zdrowotnej. 

4. Wydatki
Rachunek wydatków odpowiada na pytanie, jak 

kształtują się strumienie finansowe w strukturze 
odpowiadającej funkcjom spełnianym przez sektor 
zdrowotny. Funkcje te klasyfikuje się jako: lecznicze, 
rehabilitacyjne, opieki długoterminowej, pomocnicze, 
administracyjne itp. W ujęciu funkcjonalnym możemy 
także wyodrębnić wydatki kapitałowe (funkcja inwesty-
cyjna), których wcześniejsze ujęcia nie mogły wykazać.

W latach 1999–2007 dynamika wydatków prywat-
nych była wyższa niż publicznych bieżących, a szcze-
gólnie wysoką dynamiką charakteryzowały się wydat-
ki inwestycyjne. W ujęciu realnym wydatki te w latach 
1999 –2006 wzrosły o 85%. W konsekwencji udział wy-
datków inwestycyjnych w całości wydatków zwiększył 
się o 2 punkty procentowe: z 3,6% do 5,6%.

Analiza wydatków w strukturze realizowanych 
funkcji wykazała, że wydatki na usługi lecznicze i re-
habilitacyjne miały w analizowanym okresie tendencję 
malejącą. Natomiast wzrastał udział wydatków na 
opiekę długoterminową. Ta tendencja odzwierciedla 
konsekwencje dynamicznego procesu starzenia się po-
pulacji i należy się spodziewać, że wydatki na opiekę 
nad osobami starszymi będą wzrastały szybciej niż 
wszystkie inne wydatki sektora zdrowotnego. 

Mimo że począwszy od 2004 roku wydatki na ochro-
nę zdrowia wyraźnie wzrosły, to udział wydatków na 
usługi zdrowia publicznego w tym samym okresie zma-
lał. Jeśli zwrócimy uwagę na dramatycznie spadkową 
tendencję dotyczącą wydatków na tzw. usługi związane 
z ochroną zdrowia, obejmujące inne elementy zdrowia 
publicznego (np. kształcenie i szkolenie w ochronie zdro-
wia, badania i rozwój, kontrolę żywności, higieny i wody 
pitnej, zdrowie w środowisku, administrację i dostarcza-
nie świadczeń socjalnych w naturze dla osób chorych 

i niepełnosprawnych oraz administrację i dostarczanie 
świadczeń pieniężnych związanych z ochroną zdrowia), 
to możemy stwierdzić, że mamy w Polsce do czynienia 
z lekceważeniem funkcji profilaktycznych i prewencyj-
nych w systemie ochrony zdrowia wbrew dowodom na 
racjonalność działań w zakresie zdrowia publicznego 
oraz wbrew postulatom WHO i Komisji Europejskiej. 

Analiza wydatków według funkcji pozwala na wy-
odrębnienie wydatków o charakterze administracyjnym. 
Należy zauważyć, że wydatki te po likwidacji kas cho-
rych i utworzeniu NFZ zdecydowanie zmalały. W ten 
sposób uzyskano widoczną oszczędność w kosztach 
funkcjonowania sektora zdrowotnego. Trudno jednak 
odpowiedzieć na pytanie, czy ta bezpośrednia oszczęd-
ność znalazła przełożenie na oszczędność pośrednią, 
a mianowicie wynikającą z poprawy efektywno-
ści funkcjonowania całego systemu. Faktem jest jednak, 
że zgłaszane obecnie zmiany organizacyjne, dotyczące 
rozbudowania funkcji płatnika, przyniosą w konsekwen-
cji wzrost bezpośrednich kosztów administracyjnych. 
Aby je podjąć, należy udowodnić, że przyniosą ewiden-
tne korzyści w dziedzinie poprawy efektywności funk-
cjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zmniejszaniu się udziału wydatków ponoszonych 
na podstawowe funkcje zdrowotne realizowane w sek-
torze ochrony zdrowia (poza opieką długoterminową) 
towarzyszy wzrost udziału wydatków na artykuły me-
dyczne, usługi pomocnicze oraz inwestycje. Skala tego 
wzrostu jest tak duża i konsekwencje dla spadku udziału 
wydatków na realizację usług zdrowotnych tak poważ-
ne (w tym niedopłacanie pracy personelu medycznego), 
że bez wprowadzenia narzędzi racjonalizacji rosnących 
wydatków spełnianie przez system podstawowych funk-
cji zdrowotnych może ulec poważnym zaburzeniom. 

5. Porównanie wydatków na ochronę zdrowia 
w wybranych krajach 

Polska należy do krajów, w których całkowite wy-
datki na ochronę zdrowia nie rosną szybciej niż PKB 
i od kilku lat ich relacja do produktu krajowego jest 
stała. W starych krajach członkowskich UE na opiekę 
zdrowotną wydaje się około 9–10% PKB. W nowych 
krajach odpowiednio mniej: 5–7% PKB. Jednak dystans 
do krajów Europy Zachodniej stopniowo się zmniejsza. 
W Polsce udział wydatków zdrowotnych w PKB nale-
ży do jednych z najniższych i wskaźnik ten od kilku lat 
nie wzrasta. Wśród nowych członków UE niższy udział 
mają tylko kraje bałtyckie i Rumunia [1]. 

Podobnie niekorzystne miejsce zajmuje Polska, po-
równując absolutny poziom wydatków w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Wielkość tych wydatków wyno-
si zaledwie 867 USD PPP per capita w 2005 roku. Rosną 
one mniej więcej w tym samym tempie, co wydatki prze-
ciętne dla grupy krajów OECD, co oznacza, że dystans 
Polski pod względem poziomu wydatków na ochronę 
zdrowia do przeciętnego poziomu w krajach OECD 
się utrzymuje. Przeciętny wzrost wydatków na ochro-

3 W przypadku Australii, Holandii, Japonii i Węgier dane obejmują lata 1999–2004. 
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nę zdrowia per capita w okresie 1999–2005 w grupie 
krajów OECD wynosił 53%3 (zob. Rysunek 4). Bardzo 
silnie wzrosły wydatki na Słowacji (97%). W wyniku 
tego wzrostu Słowacja zdystansowała Polskę. Jej wydat-
ki wynosiły w 2005 roku już 1137 USD PPP. Najmniej 

w latach 1999–2005 wzrosły wydatki całkowite na 
ochronę zdrowia w Niemczech (30%). Mimo tego kraj 
ten lokuje się wysoko w hierarchii ogólnej wydatków, 
a w 2005 roku wynosiły one 3 287 USD PPP per capita, 
czyli prawie 4 razy więcej niż w Polsce (Rysunek 5). 

Rysunek 4. Udział wydatków całkowitych na ochronę zdrowia w PKB w latach 1999–2005. 
Źródło: [9] (za: Zielona Księga II). 
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Rysunek 5. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia w okresie 1999–2005, USD PPP per capita.
* Dane za 2004 rok. Źródło: [9] (za: Zielona Księga II). 
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Pod względem struktury wydatków polska specyfika 
polega na dużym udziale wydatków na leki, a niewielkim 
udziale wydatków administracyjnych oraz wydatków na 
zdrowie publiczne oraz szerokie działania profilaktycz-
ne. Także w wymiarze porównań międzynarodowych 
widoczna jest specyfika polegająca na małym udziale 
profilaktyki oraz zdrowia publicznego w strukturze wy-
datków (Rysunek 6). 

5. Problemy nierównowagi 
Analiza sytuacji finansowej sektora zdrowotnego 

w dłuższym okresie zwraca uwagę na dwa zjawiska, 
które są odczuwane i oceniane jako bardzo uciążliwe. 
Jedno dotyczy dysproporcji w rozwoju: wyższej dyna-
miki jednych segmentów systemu i zaniedbania innych, 
co burzy jego harmonijne funkcjonowanie, niezbędne do 
skutecznej i racjonalnej realizacji funkcji zdrowotnych. 
Drugie – dotyczy zjawiska permanentnego zadłużania 
się jednostek udzielających świadczeń medycznych, 
wobec których podejmowane są akcje oddłużeniowe. 
Akcje te wiązano wprawdzie z programami restruktu-
ryzacji zadłużonych placówek (szczególnie podjęta na 
mocy ustawy z 15.04.2005), lecz znaczna ich część spro-
wadzała się do tzw. rolowania długu, czyli przesuwania 
spłaty zobowiązań wymagalnych na późniejszy okres 
lub „darowania” długu na koszt podatnika. Nie podjęto 
poważniejszych działań ukierunkowanych na ogranicza-
nie podstawowych przyczyn zadłużania się, mimo ich 
wskazywania, upatrując rozwiązania problemu w pry-
watyzacji placówek. Tymczasem koncentracja większo-

ści zobowiązań wymagalnych na względnie małej grupie 
SPZOZ wskazuje, że najbardziej zadłużone szpitale są 
jednocześnie szpitalami największymi i często klinikami 
uniwersyteckimi. Ich likwidacja lub prywatyzacja raczej 
nie wchodzi w rachubę także ze względu na specyfikę 
struktury leczonych chorób (przypadki trudne i drogie) 
oraz funkcje badawcze i dydaktyczne, jakie dodatkowo 
pełnią.

Na nierównowagę w funkcjonowaniu sektora zdro-
wotnego zwraca uwagę także występowanie zjawiska 
kolejek pacjentów czekających na usługi oraz długi czas 
oczekiwania na nie. Jako że informacja na ten temat nie 
jest dostatecznie wiarygodna, zarówno ze względu na 
trudności metodologiczne dotyczące jego charakteryzo-
wania, jak i niepełnego raportowania o nim, w rapor-
cie Zielona Księga II nie charakteryzujemy go jeszcze 
w sposób ilościowy. Sygnalizujemy natomiast problem, 
który w pewnych specjalistycznych dziedzinach medy-
cyny w sposób dramatyczny ogranicza dostęp do usług 
zdrowotnych. Dlatego potrzebne są prace metodologicz-
no-informacyjne pozwalające na pozyskiwanie wiary-
godnych danych oraz wprowadzenie skoordynowanego 
zarządzania kolejkami oczekujących w celu ich ograni-
czania. 

6. Wyzwania przyszłości 

Projekcje wykonane na potrzeby raportu, wyko-
rzystujące model budżetu socjalnego ILO, ostrzegają 
przed pogłębianiem się rozbieżności pomiędzy wyso-
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Rysunek 6. Struktura wydatków zdrowotnych w wybranych krajach w 2005 roku według funkcji.
Źródło: [9] (za: Zielona Księga II).
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kością przychodów a wydatków w ochronie zdrowia 
[2]. Wzrost deficytu w ciągu najbliższych dekad będzie 
spowodowany wpływem szeregu czynników zarówno 
demograficznych (starzenie się populacji), jak i gospo-
darczych. Z jednej strony następować będzie wzrost wy-
datków zdrowotnych przypadających na osobę, a z dru-
giej – powstanie zagrożenie dezaktywizacją zawodową, 
wpływając negatywnie na tempo wzrostu przychodów 
ze składek ubezpieczenia zdrowotnego. W rezultacie 
wzrost przychodów nie zabezpieczy pokrycia bardziej 
dynamicznie rosnących wydatków. Dopiero pod koniec 
okresu prognozy (2050) deficyt finansowy pozostanie na 
względnie stałym poziomie, co wynika głównie z zało-
żenia mniejszego tempa wzrostu PKB i malejącej całko-
witej wielkości populacji w kraju.

W kontekście wyników prognozy trzeba zauważyć, 
że nie uniknie się podnoszenia składki, niezależnie od 
konieczności zarówno działań racjonalizujących funkcjo-
nowanie sektora zdrowotnego, jak i w pewnym zakresie 
racjonujących świadczenia zdrowotne. Do poprawy sytu-
acji finansowej w sektorze oraz w całym systemie zabez-
pieczenia społecznego przyczyni się konsekwentny pro-
gram aktywizacji zawodowej populacji, obejmujący także 
osoby w starszych przedziałach wiekowych. To nie jest 
bynajmniej czynnik zewnętrzny wobec sektora zdrowot-
nego. W rękach lekarzy leży promowanie zdrowia, doce-
nianie prewencji i profilaktyki, dobre leczenie i skuteczna 
rehabilitacja. Więcej zdrowych pracujących i w dłuższym 
cyklu życia – to klucz do rozwiązania problemów finan-
sowania ochrony zdrowia w przyszłości (Rysunek 7). 

7. Komentarz na tle wyników analizy 
Podstawowym problemem funkcjonowania sektora 

zdrowotnego w świetle wyników dotychczas prowadzo-
nych analiz jest brak sterowności. W konsekwencji nie-
podejmowane są lub podejmowane z dużym opóźnie-
niem niezbędne decyzje alokacyjne, dotyczące podziału 
środków między potrzebne zastosowania. Dlatego czyn-
ników, które generują problemy finansowe sektora zdro-
wotnego, nie da się wyeliminować, a nawet osłabić jedną 
czy dwiema ustawami, zmieniającymi porządek zależno-
ści podmiotów lub zwiększeniem samodzielności jakie-
goś elementu w systemie. Z kolei propozycje całkowitej 
zmiany ustrojowych cech systemu, na przykład przejście 
na finansowanie budżetowe i dalsza dekoncentracja oraz 
dezintegracja, mogłyby tylko doprowadzić do pogłębie-
nia trudności, które występują w sektorze zdrowotnym. 
Polski system ochrony zdrowia, ukształtowany po latach 
niedokończonych reform, nie jest prosty. Przeciwnie: 
istnienie wielu podmiotów decyzyjnych i trudności ko-
ordynacji utrudniają jego zarządzanie. Niezbędne jest 
więc przywrócenie zdolności do sterowania systemem 
w celu skutecznego podejmowania niezbędnych decy-
zji alokacyjnych. 

Oto dwa podstawowe, z punktu widzenia generowa-
nia kosztów, pola decyzji alokacyjnych:
• Kształcenie i wynagradzanie kadr medycznych.
• Wprowadzenie transparentnego i profesjonalnego 

systemu rejestracji i refundacji leków skutecznych 
medycznie i efektywnych kosztowo.
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Rysunek 7. Prognoza kształtowania się przychodów, wydatków i deficytu w sektorze zdrowotnym w latach 2008–2050.
Źródło: na podstawie danych z Zielonej Księgi II.
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Uzyskanie wysokiej zdolności do sterowania syste-
mem nie oznacza bynajmniej administracyjnej centra-
lizacji podmiotów systemu. Niska efektywność central-
nego zarządzania nie podlega dyskusji. Jednocześnie 
sytuacja pełnej autonomii i dowolności zachowań ele-
mentów systemu sprzyja uciążliwemu jego rozregulo-
waniu, doprowadzając do sytuacji kryzysowej. W takich 
warunkach umiejętności koordynacji i komunikacji mają 
podstawowe znaczenie. Temu sprzyjają odpowiednie na-
rzędzia, a przede wszystkim: 
• pełna i dostępna informacja o funkcjonowaniu 

wszystkich elementów systemu,
• zdolności analityczne instytucji zarządzających, po-

zwalające na wykorzystanie tej informacji w proce-
sie decyzyjnym,

• zdolności do wieloletniego prognozowania i plano-
wania podażowych i popytowych czynników po-
trzeb zdrowotnych oraz symulacji podejmowanych 
decyzji na dłuższe okresy, 

• posiadanie kompetencji zarządczych przez liderów 
decyzyjnych,

• oprzyrządowanie procesów decyzyjnych w funkcje 
monitorujące i kontrolne. 
Te oczywiste (i banalne) – wydawałoby się – re-

komendacje, powtarzane już od dłuższego czasu, są 
w sektorze zdrowotnym lekceważone lub spotykają się 
z otwartym oporem, ponieważ w warunkach niskiego 
finansowania wydatkowanie środków na działania za-
rządcze stoi w konkurencji z wydatkami na leczenie czy 
zakup leków lub sprzętu ratującego życie. 

Doprowadzenie do efektywnego zarządzania na 
szczeblu sektora zdrowotnego wymaga równolegle popra-
wy zarządzania na szczeblu mikroekonomicznym: w pla-
cówkach i praktykach lekarskich. Istnieje przekonanie, 
że tu wystarczy prywatyzacja, która gwarantuje oczywi-
stą poprawę efektywności. Jest to poważne uproszczenie, 
które wymaga pryncypialnego wyjaśnienia. 
• Jednostki opieki zdrowotnej realizują przede wszyst-

kim cele zdrowotne (lecznicze), a nie tworzenie 
nadwyżki (zysku), której powstanie może być tylko 
skutkiem gospodarnego działania oraz sprzyjających 
okoliczności, wykorzystywanych w warunkach nie-
zagrażających realizacji celów zdrowotnych.

• Jednostki opieki zdrowotnej, także prywatne, finan-
sowane są w przeważającym stopniu ze środków pub-
licznych (kontrakty NFZ) i użytkowanie tych środ-
ków na realizację celów zdrowotnych, w warunkach 
przestrzegania określonych standardów medycznych, 
powinno być podstawą uzyskania kontraktu. 

• Jednostki całkowicie komercyjne ( for profit) i nieko-
rzystające z kontraktów publicznych także podlegają 
standaryzacji działań w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów (wymogi tego rodzaju muszą 
być określone ustawowo) i całkowita swoboda tych 
działań jest ograniczona. 
W sumie – jednostki opieki zdrowotnej realizują 

jednocześnie dwa cele, co niewątpliwie komplikuje wy-
bory i sprzyja usprawiedliwianiu wyższą koniecznością 
nieefektywności organizacyjnej, a nawet występowania 
marnotrawstwa. Jednak osiąganie każdego celu może 

być realizowane w ramach różnej kombinacji zasto-
sowanych zasobów: bardziej lub mniej efektywnych 
kosztowo. Procedura wyboru optymalnego rozwiązania 
powinna być wdrożona do procesów decyzyjnych w pla-
cówkach opieki zdrowotnej na takiej samej zasadzie jak 
analiza wyników badań diagnostycznych poprzedzają-
cych interwencję medyczną. 

Uzyskanie efektywności mikroekonomicznej w sek-
torze publicznym wymaga obecnie nie tyle ich prywaty-
zacji, ile wprowadzenia mechanizmów gwarantujących 
zatrudnianie profesjonalnych kadr oraz wdrożenia odpo-
wiednich procedur analityczno-decyzyjnych, popartych 
dobrym systemem motywacji, do generowania zachowań 
skutecznych zdrowotnie i efektywnych kosztowo. Osiąg-
nięcie takich rezultatów w aktualnej sytuacji, gdy orga-
nem założycielskim jednostek jest słabo oprzyrządowa-
ny samorząd terytorialny, a systemy motywacji są nadal 
nieokreślone, jest bardzo trudne i w wielu przypadkach 
niemożliwe. Faktem jest też, że ustawa o samodziel-
nych zakładach opieki zdrowotnej jest ustawą „kulawą” 
i wymaga zmiany. Jednak planowana zmiana formuły 
własnościowej jednostek medycznych na spółki prawa 
handlowego powinna zostać poprzedzona regulacjam 
i dotyczącymi dostępności, standardów bezpieczeństwa 
i jakości udzielanych świadczeń oraz oprzyrządowania 
potencjalnych właścicieli w narzędzia gwarantujące 
osiąganie przez nich wyższej skuteczności medycznej 
i efektywności kosztowej. 

Abstract:
The state of finances in health careThe state of finances in health care
Key words: Key words: health care finance, health care revenue, health 
insurance contribution, health care expenditure, health care costs, 
debts in the health care system, projection of health revenue and 
health expenditure.

The state of finances in health care stirs a lot of interest among both poli-
ticians as well as experts. Unfortunately, despite improvements made 
in recent years, there is still a lack of  thorough knowledge in this field. 
For this reason the Ministry of Health has  commissioned a report called 
“Green Book II” on the financial situation in the health sector. 
The report presents first and foremost a diagnosis of the financial situ-
ation of health care in Poland. However, it also contains some recom-
mendations that are the result of  analyses and prognosis of income and 
expenses of health care in Poland in the next decades. 
Over 60% percent of the health care’s income comes from premiums 
– which is a source of income of great dynamics. Another significant 
source of income is made up of funds designated for health care out of 
household budgets.  The remaining sources of income come from the 
country’s budget, state’s budget as well as from employers.   
Health care expenses since the year 2004 clearly show a tendency to 
rise, what is worrisome is the drop in expenses connected with public 
health such as, for example, education.  
In Poland the share of expenses for public health in GDP (gross domes-
tic product) has been constant figure for many years, and is one of the 
lowest in Europe. 
The report, “Green Book II” also sheds light on two important occur-
rences: the disproportion of the development of separate segments of 
the system as well as the permanent debts of care givers. 
Unfortunately, according to the prognosis the gap between income and 
expenses in health care will widen.
In light of the results of the analyses conducted so far, the basic problem 
regarding the functioning of the health care sector is the lack of.  
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