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Wydatki na OZ jako % GDP

Bud et NFZ: 54 mld PLN 2010

– POZ: 7.2 mld
– POS: 4.1 mld
– Szpitalne: 25.9 mld
– Psychiatria: 1.97 mld
– Rehabilitacja: 1.7 mld
– Opieka d ugoterminowa: 1.2 mld
– Dentystyka: 1.7 mld
– Refundacja leków: 7.6 mld
– Ratownictwo: 1.7
– Uzdrowiska: 0.5 mld

Wydatki prywatne 2010: 32.9 mld PLN

• Indywidualne
– Szpitalne: 0.6 mld
– Dentystyka: 4.6
– Ambulatoryjne: 6.6
– Leki: 18.6

• Pracodawców: 2.5 mld
• Szara strefa: ? 5-6 mld
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Procentowe wydatki na OZ w stosunku do GDP: OECD 2008

Wydatki prywatne na OZ 

• A po owa polskich rodzin korzysta ze wiadcze zdrowotnych, za które 
p aci prywatnie. Z Zielonej Ksi gi, dokumentu przygotowanego dla resortu 
zdrowia, wynika, e jeszcze sze lat temu na prywatn opiek medyczn
decydowa o si zaledwie 24 proc. polskich rodzin. Miesi czne wydatki na 
ochron zdrowia przypadaj ce na osob w gospodarstwie domowym 
wynosz rednio 41 z . Jeszcze wi cej przeznaczaj na ten sam cel 
gospodarstwa emerytów - na leczenie i leki wydaj one co miesi c rednio 
65 z . Wydatki prywatne na leczenie b d ros y w przysz o ci. 

• Za 12 lat liczba osób powy ej 65 roku ycia wzro nie prawie o dwa miliony 
osób. Wed ug informacji zebranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
leczenie osób starszych jest najdro sze dla systemu lecznictwa. Szacuje si ,
e obecnie przeznacza si na ten cel 28,6 proc. rodków. W 2025 roku 

wska nik ten wzro nie do 40,9 proc.

Struktura wydatków na OZ: 2009
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Wydatki prywatne na OZ, 2010
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Polska, % udzia
sk adników finansowania

13

USA, % udzia
sk adników finansowania
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Udzia % róde finansowania

15
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Szara strefa

• Co roku Polacy wydaj na leczenie 18 mld z
prywatnych rodków. Stanowi to ponad 30 proc. 
wszystkich pieni dzy, jakimi dysponuje system 
ochrony zdrowia.

• - Uwa am, e kwota ta jest zani ona, bo nie 
jeste my w stanie dok adnie oszacowa szarej 
strefy w publicznym systemie ochrony zdrowia -
mówi profesor Jacek Ruszkowski z Centrum 
Zdrowia Publicznego Wy szej Szko y
Zarz dzania i Przedsi biorczo ci im. 
Ko mi skiego w Warszawie.

Szpital / Hospital

17

Szpital: definicja niemiecka

• s u y do leczenia szpitalnego lub wiadcze po o niczych
• pod wzgl dem fachowo-medycznym znajduje si pod sta ym 

kierownictwem lekarskim, 
• dysponuje wystarczaj cymi mo liwo ciami diagnostycznymi i 

terapeutycznymi, które odpowiadaj na o onym na nie zadaniom
• pracuje wg naukowo uznanych metod przy pomocy zawsze 

dost pnego personelu lekarskiego, piel gniarskiego, funkcyjnego 
i medyczno-technicznego

• Pacjenci s zakwaterowani i ywieni
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Za  OSNSS

765Razem:

115Niepubliczne szpitale - prywatne

16Instytuty badawczo-rozwojowe (MZ)

75Szpitale kliniczne

101Niepubliczne szpitale samorz dowe

458Publiczne szpitale samorz dowe

IloRodzaj

Szpitale w Polsce - dane 
na dzie 31.12.2009r.

(dane orientacyjne)

HOSPITAL  MANAGEMENT  - WYZWANIA  2010
Warszawa 8 czerwca 2010 r.

Szpitale niepubliczne

• Prywatne i samorz dowe
• 20% szpitali
• 5% ca kowitej liczby ó ek
• Osi gaj dodatni wynik finansowy

Szpitale Polskie SA

Sieci Szpitalne: PL

• Grupa AHP-Szpitale 
Polskie
– Szpitale: 3 + 9 

o rodków 
kardiologicznych + 2 
o rodki diagnostyczne

– Przychody: ok. 180 
mln

• EMC Instytut Medyczny 
– Szpitale: 8 + 5 przychodni
– Przychody: ok. 115 mln 

PLN

• Grupa Nowy Szpital
– Szpitale: 10
– Przychody: 210 mln

21
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Sieci Szpitalne

• Rhon Klinikum SA 
(D)
– Szpitale: 53
– ó ka: 15 726
– Przychód: 2.32 mld 

EUR

• Hospital Corporation 
of America (USA)
– Szpitale: 163
– ó ka: 41 200
– Przychód: 23 mld EUR

22

Bud ety Szpitalne: w przeliczeniu na szpital 
300 ó kowy obs uguj cy ok. 100 tys populacji

• Polska
– Ok. 12.5 mln EUR

• Niemcy
– Ok. 100 mln EUR

• USA
– Ok. 185 mln EUR

• Wielka Brytania
– Ok. 90 mln EUR

23

Przyk ady:
szpitale uniwersyteckie

• PL: Szpital SPCSK, WUM 
Warszawa
– ó ka: 1121
– Bud et: 65 mln EUR

• D: Szpital University of 
Essen
– ó ka: 1320
– Bud et: 550 mln EUR

• USA: Szpital FAHC 
University of Vermont 
– ó ka: 562
– Bud et: 644 mln EUR

• GB: E&N Hertfortshire 
NHS Trust
– ó ka: 950
– Bud et: 360 mln EUR

24
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Szpitale Uniwersyteckie: 
bud et roczny na ó ko w mln EUR

• PL: 0.05  
• GB: 0.370  
• Niemcy: 0.42  
• USA: 1. 49 

25

Przyk ady:
szpitale powiatowe

• PL: Szpital Powiatowy w 
ywcu

– ó ka: 414
– Bud et: 12 mln EUR

• D: Stadtishes Klinikum 
Dessau
– ó ka: 710 
– Bud et: 250 mln EUR

• USA: CVPH Medical 
Center, Plattsburgh, NY
– ó ka: 345
– Bud et: 187 mln EUR

• UK: QE II Hospital, 
Welwyn Garden City
– ó ka: 350
– Bud et: 110 mln EUR

26

Szpitale powiatowe: 
bud et roczny na ó ko w mln EUR

• PL: 0.02  
• GB: 0.32  
• Niemcy: 0.35  
• USA: 0.55 

27



Katowice, 9 grudnia 2010
Konferencja Samorządowa
Realizacja programów zdrowotnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego po wejściu 
w życie „Ustawy Koszykowej”
Przekształcenie jednostek służby zdrowia w spółki 
prawa handlowego

Temat

Prywatna ochrona zdrowia oraz procesy przekształceń 
własnościowych na rynku ochrony zdrowia w Polsce

Prelegent Strona

Jarosław J. Fedorowski 10 z 23

www.ceestahc.org

Organizator: CEESTAHC • ul. Świętokrzyska 4/1 • 30-015 Kraków • tel. (+48) 12 357 76 34 • fax (+48) 12 396 38 39

Bud et roczny na ó ko
i GDP per capita (EUR)

• PL:
– GDP: 13 769
– ó ko: 20 000

• D: 
– GDP: 26 230
– ózko: 420 000

• GB
– GDP: 27 076
– ó ko: 370 000

• USA
– GDP: 35 695
– ózko: 600 000

28

Bud et szpitala powiatowego: 
pobo ne yczenia

• Szpital Powiatowy w ywcu
– Bud et obecny: 42 mln PLN
– Równanie do GB i D: Proporcjonalnie do GDP: 330 000 

EUR / ó ko x 414 ó ek podzielone przez 2 (proporcja 
GDP)

– Racjonalny bud et uwzgl dniaj cy GDP i parytet si y
nabywczej: 70 mln EUR

– Po maksymalnej korekcie w zwi zku z ni szymi 
proporcjonalnie nak adami na OZ: 

32 mln EUR = 131 mln PLN !!! 

29

Struktura szpitali SPZOZ

• Problem struktury i organizacji pracy szpitala
• Problem liderów 
• Problem kadry mened erskiej wy szej
• Problem kadry mened erskiej redniego

szczebla
• Problem rady spo ecznej
• Problem zwi zków zawodowych
• Problem niedowarto ciowania piel gniarek
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Szpitale Polskie SA

Zad u enie szpitali SPZOZ

• Oko o 10 mld PLN
– = oko o 13% ca kowitych wydatków na OZ
– = oko o 25% bud etu NFZ

• Zad u onych jest oko o po owy SPZOZ
• dania p acowe personelu
• Presja zwi zków zawodowych

Szpitale Polskie S.A.

Restrukturyzacja
w asno ciowa: definicja

• Ca okszta t dzia a organizacyjno-
prawnych prowadz cy do uporz dkowania
stanu w asno ciowego szpitala w celu  
osi gni cia przewagi konkurencyjnej na 
rynku

Szpitale Polskie S.A.
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Definicje przekszta ce

• Nacjonalizacja
• Komunalizacja
• Komercjalizacja
• Prywatyzacja
• Normalizacja

Szpitale Polskie SA

Prywatyzacja

• Prywatyzacja – akt przekazania 
prywatnemu w a cicielowi pa stwowego
mienia. Prywatyzacja mo e si odbywa
przez uw aszczenie lub sprzeda

Szpitale Polskie SA

Komercjalizacja

• Ogó zmian maj cych na celu oparcie czego na
zasadach komercyjnych (handlowych).

• W przypadku przedsi biorstwa oznacza ono 
przystosowanie go do warunków gospodarki 
rynkowej. Np. przedsi biorstwo pa stwowe 
zostaje przekszta cone w jednoosobow spó k
Skarbu Pa stwa gdzie jedynym w a cicielem 
pakietu akcji lub g ównym udzia owcem jest 
pa stwo
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Cel przekszta ce
w asno ciowych szpitali

• Poprawa wykorzystania zasobów szpitala
• Poprawa organizacji szpitala
• Racjonalizacja zatrudnienia
• Obni enie kosztów
• Zwi kszenie przychodów

Szpitale Polskie SA

„Dobry” SPZOZ: 
dlaczego przekszta ca

• Podwy szy satysfakcj pacjentów
• Wykonywa us ugi bez ogranicze formalnych
• Poprawi decyzyjno i organizacj
• Uwolni bud et samorz du od inwestycji
• Zmniejszy zaanga owanie samorz du w sprawy szpitala 
• Przyci gn inwestorów, wej do sieci szpitali
• Lepiej sprosta konkurencji
• Pozwoli lepiej zarobi pracownikom

„Z y” SPZOZ: dlaczego 
przekszta ca

• Przerwanie spirali zad u ania
• Przerwanie nieracjonalnych da

pracowników i zwi zków zawodowych
• Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego 

lokalnej spoleczno ci
• Bo yjemy w Europie XXI wieku !

Szpitale Polskie SA
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Akty prawne
• Ustawa o ZOZ z dnia 30.08.1991
• Kodeks Spó ek Handlowych
• Przepisy prawa pracy
• Ustawy zwi zkowe
• Przepisy reguluj ce funkcjonowanie 

samorz du terytorialnego 
• Przepisy podatkowe
• Prawo Unii Europejskiej

Szpitale Polskie SA

Projekt Ustawy o dzia alno ci
leczniczej 2010: podmioty

• Przedsi biorcy we wszelkich formach
• przewidzianych dla wykonywania
• dzia alno ci gospodarczej
• Samodzielne publiczne zak ady opieki
• zdrowotnej
• Jednostki bud etowe
• Instytuty badawcze
• Fundacje i stowarzyszenia
• Ko cio y lub zwi zki wyznaniowe.

Projekt Ustawy o dzia alno ci
leczniczej 2010: SPOZ

• Decyduje sam o podziale zysku 
• Pokrywa we w asnym zakresie ujemny wynik 

finansowy. 
• Podmiot tworz cy mo e, w terminie 3 miesi cy

od up ywu terminu zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SPZOZ pokry ujemny wynik 
finansowy za rok obrotowy tego zak adu, je eli
wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma 
warto ujemn – do wysoko ci tej warto ci.
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Projekt Ustawy o dzia alno ci
leczniczej 2010: spó ki

• Nowa ustawa przewiduje mo liwo
przekszta cenia SPZOZ w spó k
kapita ow i okre la warunki 
przedmiotowej procedury. W polskim 
systemie prawnym wyst puj tylko dwie 
spó ki kapita owe, tj.:
1. Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci ;
2. Spó ka akcyjna.

Projekt Ustawy o dzia alno ci leczniczej 
2010: wska nik zad u enia

• Relacja sumy zobowi za i rezerw na 
zobowi zania ww. zak adu do sumy jego 
przychodów. 

• Je eli warto wska nika wynosi:
– powy ej 1,0 – w dniu poprzedzaj cym dzie przekszta cenia 

podmiot tworz cy przejmuje wszystkie zobowi zania SPZOZ
– od 0,5 do 1,0 – w dniu poprzedzaj cym dzie przekszta cenia

podmiot tworz cy przejmuje zobowi zania samodzielnego 
publicznego zak adu opieki zdrowotnej o takiej warto ci, aby 
wska nik zad u enia ustalany na dzie przekszta cenia dla spó ki
powsta ej z przekszta cenia SPZOZ wyniós nie wi cej ni 0,5;

– poni ej 0,5 – w dniu poprzedzaj cym dzie przekszta cenia
podmiot tworz cy mo e przej zobowi zania SPZOZ

Projekt Ustawy o dzia alno ci leczniczej 
2010: konsolidacja SPZOZ

• Przekszta cenie mo e polega na przekszta ceniu
SPZOZ-ów w jedn spó k pod warunkiem, e
przekszta cane zak ady maj ten sam podmiot 
tworz cy

• Ustawa dopuszcza wyj tek od powy szej zasady 
stanowi c, e przekszta cenie mo e polega tak e na 
przekszta ceniu SPZOZ-ów maj cych ró ne podmioty 
tworz ce, ale b d ce jednostkami samorz du
terytorialnego (czyli gmina, powiat, samorz d
województwa) w jedn spó k
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Projekt Ustawy o dzia alno ci leczniczej 
2010: rejestracja w KRS

• Dniem przekszta cenia SPZOZ w spó k ,
jest dzie wpisania tej spó ki do rejestru 
przedsi biorców. 

• Z dniem przekszta cenia nast puje
wykre lenie z urz du SPZOZ z Krajowego 
Rejestru S dowego.

Projekt Ustawy o dzia alno ci
leczniczej 2010: likwidacja SPZOZ

• W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku 
finansowego podmiot tworz cy w terminie 12 
miesi cy wydaje rozporz dzenie, zarz dzenie
albo podejmuje uchwa o zmianie formy 
organizacyjno–prawnej albo o likwidacji SPZOZ

• Zobowi zania i nale no ci SPZOZ po jego 
likwidacji staj si zobowi zaniami i 
nale no ciami Skarbu Pa stwa albo uczelni 
medycznej, albo w a ciwej jednostki samorz du
terytorialnego

Projekt Ustawy o dzia alno ci leczniczej 2010: 
likwidacja SPZOZ - zasady

• Okre lenie zak adu podlegaj cego likwidacji
• Oznaczenie dnia zaprzestania udzielania  wiadcze zdrowotnych, nie 

wcze niej ni 3 miesi ce od dnia wydania rozporz dzenia, zarz dzenia  albo 
podj cia uchwa y

• Oznaczenie dnia otwarcia likwidacji, nie pó niej ni 30 dni od dnia, 
• Okre lenie sposobu i trybu zadysponowania sk adnikami materialnymi i 

niematerialnymi
• Oznaczenie dnia zako czenia likwidacji. 
• Rozporz dzenie, zarz dzenie albo uchwa a o likwidacji SPZOZ stanowi 

podstaw do jego wykre lenia z rejestru podmiotów wykonuj cych dzia alno
lecznicz z  dniem zaprzestania udzielania  wiadcze zdrowotnych.  

• Okres od dnia otwarcia  likwidacji do dnia jej zako czenia nie mo e by
d u szy ni 12 miesi cy

• Rozporz dzenie, zarz dzenie albo uchwa a o likwidacji SPZOZ stanowi 
podstaw do jego wykre lenia z Krajowego Rejestru S dowego 
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Dzier awa operatorska szpitala
• Wariant restrukturyzacji pozwalaj cy na szybkie 

wdro enie nowoczesnego systemu pracy szpitala oraz 
inwestycji

• Spo ecznie atwy do zaakceptowania
• Bez zmiany stosunków w asno ciowych
• Gwarancje zachowania dost pno ci, realizacji 

programu dostosowawczego i socjalne
• Przewidywalny przychód z dzier awy dla samorz du
• Mo liwo sp aty zad u enia
• Inwestycje prowadzone i finansowane przez operatora

Spó ka, a operator
Spó ka samorz dowa 100%
• Kapita za o ycielski
• Por czenia kredytowe
• Dywidenda ród em 

przychodu dla JST
• Ograniczone inwestycje
• Brak efektu sieci

Operator
• Realizuje inwestycje
• Pozyskuje finansowanie
• Korzysta z efektu sieci
• Op aty dzier awne ród em 

przychodu dla JST  
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Umowa Dzier awy: 
program dostosowawczy

• Dostosowanie budynków wchodz cych w sk ad
przedmiotu dzier awy i znajduj cych si w nich 
pomieszcze do wymogów okre lonych
obowi zuj cymi przepisami prawa, w tym 
Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2006 r. w sprawie wymaga , jakim 
powinny odpowiada pod wzgl dem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urz dzenia
zak adu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 
1568);

Program dostosowawczy: 
GB 2010

53

Czynsz dzier awny
• Dzier awca zobowi zuje si do zap aty na rzecz 

Wydzier awiaj cego:
czynszu dzier awnego z tytu u dzier awy:
nieruchomo ci wraz z budynkami
Sprz tu medycznego, gospodarczego i 
wyposa enia

• Czynsz p atny b dzie w okresach miesi cznych na 
rachunek Wydzier awiaj cego wskazany w fakturze, 
do 10 dnia ka dego miesi ca kalendarzowego na 
podstawie faktury wystawionej przez 
Wydzier awiaj cego
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Dialog konkurencyjny

Najlepsza forma przeprowadzenia post powania o 
udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotu w 

postaci zarz dzania szpitalem publicznym nale y
wskaza tryb z art. 60a i nast pne PZP, to jest tzw. 

„dialog konkurencyjny”.

Etapy dialogu konkurencyjnego 
I Etap ma na celu wy onienie wykonawców zdolnych do 

wykonania zamówienia
II Etap w którym zamawiaj cy prowadzi dialog, a wi c rodzaj 

negocjacji, w celu okre lenia przedmiotu zamówienia 
oraz uwarunkowa prawnych i finansowych udzielenia 
zamówienia;

III Etap ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spo ród 
z o onych ofert przez wykonawców, z którymi 
zamawiaj cy prowadzi dialog; oferty sk adane s na
podstawie przygotowanej przez zamawiaj cego SIWZ.

Mo na udzieli zamówienia w trybie dialogu 
konkurencyjnego, je eli zachodz cznie 

nast puj ce okoliczno ci:

• nie jest mo liwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, poniewa
ze wzgl du na szczególnie z o ony charakter zamówienia 
nie mo na opisa przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 
i 31 lub obiektywnie okre li uwarunkowa prawnych lub 
finansowych wykonania zamówienia; 

• cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej 
oferty.
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Restrukturyzacja: za i przeciw

• Wzrost satysfakcji 
pacjentów

• Koniec zad u ania
• Du e

prawdopodobie stwo 
zysku

• Wi ksza 
konkurencyjno

• Zadowolenie
wi kszo ci personelu

• Mo liwo upad o ci
• Opodatkowanie
• Niezadowolenie 

funkcjonariuszy
zwi zkowych

• Obawa przed 
„nowym”

NZOZ: wyzwania

• SANEPID
• Wydzia zdrowia urz du wojewódzkiego
• Program dostosowawczy
• NFZ
• Personel
• Zale no od spó ki samorz dowej
• Ew. wynajem szpitala od spó ki 

samorz dowej

SPZOZ / NZOZ

Szpitale Polskie SA
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Szpital: przyk ad

Restrukturyzacja szpitali: 
zagro enia

• Polityka
• Finansowanie
• Deficyt lekarzy i piel gniarek
• Biurokracja
• Mentalno spo ecze stwa

Schemat organizacyjny: szpital 
hierarchiczny

Szpitale Polskie S.A.
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Schemat organizacyjny szpitala: 
FEDOROWSKI - patient centered

Sektory Szpitalne -Przyk ad

• Intensywno-ratunkowy
– Ratownictwo wyjazdowe
– Rejon ratunkowy
– Rejon intensywnej terapii

• Medycyny Interwencyjnej
– Rejon  naczyniowy
– Rejon endoskopowy  
– Rejon intensywnego nadzoru 

• Medycyny Zachowawczej
– Rejon opieki progresywnej
– Rejon hospitalizacji 

krótkoterminowej
– Rejon rehabilitacyjny 
– Rejon hospitalizacji 

d ugoterminowej

• Chirurgiczny
– Blok operacyjny
– Rejon intensywnego nadzoru
– Rejon hospitalizacji 

pooperacyjnej 
– Rejon chirurgii jednodniowej 

• Rodzinny
– Rejon hospitalizacji 

oko oporodowej  
– Rejon hospitalizacji dzieci

• Diagnostyczny
– RTG, CT, MRI, USG, Lab, 

pracownie czynnosciowe (ETT, 
spiro, EEG)

• Ambulatoryjny
– Poradnie
– Apteka 65

Oddzia Szpitalny: wg. rozporz dzenia Ministra 
Zdrowia z roku 1996, par. 11  

• Definicja tradycyjna:
komórka organizacyjna
grupuj ca chorych
obj tych opiek jednej ze
specjalno ci medycznych 

• Definicja alternatywna:
komórka organizacyjna
grupuj ca chorych obj tych
tym samym stopniem
nat enia opieki lekarskiej i
piel gniarskiej

Szpitale Polskie S.A.
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Oddzial szpitalny: SANEPID - GIS

Szpitale Polskie S.A.

Struktura oddzia ów pobytowych ó kowych 
podzia wg. stopnia nat enia opieki medycznej

• Opieka intensywna – ok 5% ó ek
– Zakres reanimacji i intensywnej terapii 

• Opieka progresywna – ok. 10%  ó ek
– Zakres progresywnej terapii medycznej doros ych i dzieci

• Opieka ostra – ok 50% ó ek 
– Zakres opieki krótkoterminowej doros ych i dzieci, w tym opieki 

oko oporodowej
RAZEM ok. 65% ó ek o wy szym stopniu nat enia opieki 

• Opieka podostra – ok 15% ó ek  
– Zakres rehabilitacji krótkoterminowej

• Opieka przewleka – ok. 20% ó ek 
– Zakres rehabilitacji d ugoterminowej oraz opieki piel gnacyjnej
RAZEM ok. 35% ó ek o ni szym stopniu nat enia opieki

Bardzo dzi kuj za uwag

69


