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 Pierwsze tygodnie rozprzestrzeniania się nowej choroby epidemicznej w Polsce, Covid-19, uwidoczniły 
realne możliwości reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacji konieczności adaptacji do nowych wyzwań. 
Bilans ten nie wydaje się ani jednoznacznie negatywny, ani pozytywny. Stosunkowo wcześnie podjęte decyzje o 
wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się oraz prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodar-
czej, pozwoliły spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, dając placówkom opieki zdrowotnej czas na dosto-
sowanie się do nowych warunków (wdrożenie odpowiednich procedur oraz pozyskanie środków dezynfekujących 
i ochrony osobistej). Jednocześnie nie udało się uniknąć chaosu decyzyjno-informacyjnego w zakresie zaleceń 
kierowanych do ludności, co przyczyniało się do dodatkowego przeciążenia systemu. Niska skuteczność polskiego 
systemu ochrony zdrowia zmusiła rząd do wprowadzenia tak drastycznych ograniczeń w życiu społecznym i 
gospodarczym. O jej przyczynach traktował będzie niniejszy raport Forum Prawo dla Rozwoju.
 Polska posiada niższy od średniej krajów OECD poziom finansowania opieki zdrowotnej w odniesieniu do 
wielkości PKB. Jednak, wbrew popularnej opinii, niższa niż na Zachodzie skala finansowania służby zdrowia nie 
usprawiedliwia w pełni niskiej jakości usług. Brak jest bowiem powiązania pomiędzy wzrostem poziomu finan-



sowania, jaki nastąpił w ostatniej dekadzie, a oczekiwanym podniesieniem skuteczności i dostępności świadczeń, 
jakie powinno w konsekwencji nastąpić. W latach 2009-2019 publiczne nakłady na opiekę zdrowotną wzrosły 
ponad półtorakrotnie (a prywatne jeszcze bardziej) przy niezauważalnym wpływie tak znaczącego zwiększenia 
łącznego strumienia finansowania na poprawę wyników polskiej służby zdrowia w 6 kategoriach Europejskiego 
Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI): dostępności (czas oczekiwania na leczenie), wyników leczenia, zakre-
su i zasięgu świadczeń, profilaktyki, dostępności leków, praw pacjenta i informacji przeznaczonych dla pacjenta1. 
W 2009 r. Polska zdobyła 565 pkt. i uplasowała się na 26. miejscu, zaś w 2018 r. 585 pkt. i zajęła 33. miejsce, co 
wskazuje, iż jakość polskiej służby zdrowia zasadniczo się nie zmieniła, pomimo znaczącego wzrostu nakładów, 
a spadek w rankingu wynika z objęcia badaniem większej liczby państw oraz poprawy jakości w innych krajach 
(m.in. Słowacji i Portugalii).
 Z analizy wyników osiąganych przez poszczególne państwa w EHCI, płynie kluczowy dla dalszych roz-
ważań wniosek: nie istnieje oczywista korelacja pomiędzy wielkością nakładów na opiekę zdrowotną a jako-
ścią krajowych systemów opieki zdrowotnej. Decydującą rolę odgrywa poziom organizacji i zarządzania zarówno 
na poziomie struktury systemu ochrony zdrowia podzielonego na sektory opieki medycznej i opieki społecznej, 
w zasadach finansowania świadczeniodawców oraz pragmatyce ich działania. Na poziomie mikro dwa podobne 
szpitale mogą osiągać całkiem odmienne wyniki finansowe w zależności od sposobu zarządzania i nadzoru.
 Punktem wyjścia dla podjętej przez Forum Prawo dla Rozwoju analizy perspektyw systemu ochrony 
zdrowia jest nie tylko konstatacja historycznie ugruntowanej niewydolności systemu, ale również wskazanie, iż, 
przy niezmienionej organizacji, jego sytuacja będzie się wraz z upływem czasu pogarszać. Wpłynie na to proces 
starzenia się społeczeństwa oraz zmiana stylu życia moderowana nowymi rozwiązaniami technologicznymi i 
gospodarczymi. Obliczany przez GUS współczynnik obciążenia demograficznego wzrośnie z 983 osób w 2013 r. 
(osoby w wieku 0-14 i 65+ na 1000 mieszkańców w wieku 15-64 lat) do 1271 w 2025 r., 1966 w 2035 r. i 2693 w 
2050 r. Liczba pacjentów w wieku 65+, których leczenie generuje kilkukrotnie wyższe koszty, wzrośnie z obec-
nych 7 mln do 8,2 mln w 2025 r. i prawie 9 mln w 2035 r. Według wyliczeń OECD, już dzisiaj ponad połowę życia 
po przekroczeniu wieku 65 lat Polacy cierpią na choroby przewlekłe i/lub niepełnosprawność, co przyczynia się do 
deklarowania przez 46% seniorów występowania objawów depresji (przy średniej unijnej o 17 punktów procento-
wych niższej). Wzrost udziału osób starszych w populacji oraz dalszy wzrost długości życia wywinduje koszty 
całego systemu.

1 W kluczowej kategorii, zdrowotnych skutków leczenia, Polska zajęła w 2018 r. ostatnie miejsce spośród wszystkich 36 
krajów objętych badaniem. Indeks przygotowywany jest przez Health Consumer Powerhouse i dostępny jest na stronie: https://
healthpowerhouse.com/publications/





 Do przewidywanego wzrostu potrzeb medycznych dojdą rosnące koszty usług opiekuńczych oraz le-
czenia większej liczby chorób cywilizacyjnych, a więc chorób układu sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego, 
mózgu, oczu oraz nowotworów, cukrzycy i alergii. W ciągu ostatniej dekady odsetek otyłych Polaków wzrósł o 
jedną trzecią, do 17% populacji i przekroczył poziom państw UE. Polacy spożywają również więcej alkoholu i tytoniu 
niż europejska średnia. Czynniki behawioralne mają największy wpływ na stan zdrowia i przy negatywnym tren-
dzie notowanym od lat w Polsce (z wyjątkiem spożycia tytoniu oraz zbilansowania diety) pozwalają przewidywać 
wzrost potrzeb medycznych w przyszłości.
 Nieuchronny w najbliższych latach wzrost kosztów systemu zostanie, co najwyżej, zrównoważony za-
planowanym wzrostem publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., o ile znacznej jego części 
nie skonsumują wydatki związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19. Założony wzrost nakładów nie doprowadzi 
jednak, bez zmian systemowych, do poprawy jakości – system będzie w dalszym ciągu tak samo niesprawny jak 
jest obecnie, a dodatkowe środki spożytkowane zostaną na równie drogie i nieefektywne leczenie większej liczby 
chorych.
 Po drugiej stronie narodowego rachunku zdrowia istnieje skala potencjalnych korzyści z utrzymania 
obywateli w zdrowiu w postaci wzrostu zamożności społeczeństwa, wynikającego ze wzrostu produktywno-
ści: zwiększenia aktywności zawodowej oraz zmniejszenia absencji chorobowej. Obecnie ok. 3,5 mln Polaków po-
zostaje biernych zawodowo ze względu na zły stan własnego zdrowia bądź niesamodzielność osoby zależnej. 
Polska jest krajem o rekordowej liczbie rencistów z powodu niezdolności od pracy, choć ich liczba sukcesywnie 
maleje z 933 tys. w 2016 r. do 744 tys. w pierwszym kwartale 2019 r. Polscy lekarze wystawiają rocznie ok. 20 
mln zwolnień lekarskich. Pracujący Polacy chorują w ciągu roku średnio przez trzy tygodnie (14,5 dni roboczych). 
W 2018 r. na finansowanie zasiłków chorobowych ZUS wydał 18,5 mld zł. Przy uwzględnieniu, iż w 2018 r. każdy 
pracujący Polak spędził w pracy średnio 1792 godziny, dodatkowe 115 godzin pracy, które obecnie spędzamy na 
zwolnieniu lekarskim, podniosłyby naszą zamożność o 6,5%. Poza zaoszczędzeniem 18,5 mld zł, które tracimy na 
zasiłki chorobowe, bylibyśmy w stanie wypracować w 2020 r. dodatkowe 145 mld zł. Zły stan zdrowia kosztuje 
nas podwójnie: generuje wydatki na poziomie 109 mld zł ze środków publicznych i 40 mld zł ze środków prywat-
nych oraz utracone przychody w wysokości 145 mld zł. Całościowy rachunek złego zdrowia Polaków to 312,5 mld 
zł, w przybliżeniu 15% naszego PKB.
 Opisane poniżej nieefektywności służby zdrowia sensu largo polegają na wydatkowaniu środków publicz-
nych i prywatnych bez osiągnięcia adekwatnego do poniesionych nakładów skutku zdrowotnego. M.in. puste prze-
biegi (świadczenia nieprzynoszące korzyści zdrowotnej), suplementy diety i tabletki placebo, dublowane porady 





lekarskie i diagnozy wiążą się z transferem środków do portfeli prywatnych beneficjentów, którzy nie są i nigdy nie 
będą zainteresowani uszczelnieniem finansowania służby zdrowia. Obecnie system ochrony zdrowia koncentruje 
się na zaspokojeniu potrzeb personelu (żeby nie wyjechali za granicę!), na dalekim planie sytuując interes suwerena 
- utrzymanie obywateli w jak najlepszym zdrowiu. 
 Niniejszy raport stanowi materiał uzupełniający do opracowania dotyczącego wszystkich państw OECD2, 
w którym wskazano powszechne, występujące również w Polsce, przykłady marnotrawstwa zasobów: zakażeń 
szpitalnych, błędów lekarskich, korupcji czy oszustw, z których omówienia tutaj zrezygnowaliśmy, a zaintereso-
wanych odsyłamy do raportu Releasing Health Care System Resources: Tackling Ineffective Spending and Waste. 

2  OECD, Releasing Health Care System Resources: Tackling Ineffective Spending and Waste, OECD Publishing, Paris 2017, 
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-wasteful-spending-on-health_9789264266414-en.



  ŹRÓDŁA NIEEFEKTYWNOŚCI KOSZTOWYCH 
  SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SYSTEM PROMOCJI ZDROWIA (PROFILAKTYKA PIERWOTNA)

 Liczba zgonów możliwych do uniknięcia dzięki właściwej profilaktyce, według obliczeń OECD, wyniosła w 
2016 r. 218 przy średniej unijnej wynoszącej 161 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Do niemal połowy wszystkich 
zgonów Polaków przyczyniają się behawioralne czynniki ryzyka z 24% udziałem nieprawidłowej diety, 21% udzia-
łem uzależnienia od nikotyny, 7% udziałem uzależnienia od alkoholu oraz 4% udziałem niskiej aktywności fizycznej. 
Pomimo alarmujących danych, nie podejmujemy adekwatnych działań zaradczych. Według Narodowego rachun-
ku zdrowia na rok 2016 przygotowanego przez GUS, na profilaktykę i zdrowie publiczne wydajemy 3,1% środków 
przeznaczanych na ochronę zdrowia. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, środki te rozdysponowywane są przez 
instytucje rządowe oraz samorządowe w sposób niegwarantujący osiągnięcia założonych rezultatów.
 Żadna z kontrolowanych przez NIK jednostek samorządu terytorialnego nie dokonywała oceny wpły-
wu realizowanych programów na poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców3, a część środków finansowych 

3  Raport NIK Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia, 2017, https://www.nik.gov.pl/plik/id,13788,vp,16224.pdf, 
dostęp: 25.02.2020 r.



wydatkowanych w ich ramach kierowana była na działania służące innym celom (festyny, konkursy, imprezy 
sportowe, kolonie, półkolonie). Wykorzystanie rekomendowanych programów profilaktycznych o sprawdzonej sku-
teczności pozostawało bardzo niskie - na ich realizację wszystkie samorządy w kraju przeznaczyły w latach 
2016-2018 łącznie 26,7 mln zł4. Lekarze i pielęgniarki POZ nie otrzymują żadnych zachęt finansowych do prowadze-
nia profilaktyki pierwotnej wśród przypisanych do siebie pacjentów (nad takim rozwiązaniem pracuje obecnie MZ). 
Wydaje się, że ich potencjał w tym zakresie pozostaje zupełnie niewykorzystany. W Polsce nie istnieją również 
mechanizmy różnicowania zasiłku chorobowego, dostępności kosztowej świadczeń medycznych bądź wysokości 
składki zdrowotnej, które mogłyby wspierać prowadzenie zdrowego trybu życia. 
 Regulacyjne projekty promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów budzą niezrozumienie i opór spo-
łeczny, czemu sprzyja ich fragmentaryczność i zawężone podejście (np. wprowadzenie w 2015 r. ograniczeń w 
sprzedaży osobom niepełnoletnim niektórych produktów w sklepikach szkolnych) oraz nietransparentność (wpi-
sanie zapowiedzi wprowadzenia podatku cukrowego do Narodowej Strategii Onkologicznej, niewyjaśnione wyłą-
czenie z ustawy piw smakowych i bezalkoholowych). Zmiany wprowadzane są bez przeprowadzenia szerokich 
konsultacji społecznych, bez wyjaśnienia ich uwarunkowań i określenia celów. W Ocenach Skutków Regulacji próż-
no doszukiwać się spodziewanych skutków zdrowotnych w perspektywie 10 lat od wejścia przepisów w życie.
 Nieskuteczna i ograniczona promocja zdrowia skutkuje zwiększoną zapadalnością Polaków na choroby 
cywilizacyjne oraz, relatywnie rzadziej, choroby zakaźne. Szacuje się, że każda zaoszczędzona na działaniach 
profilaktycznych złotówka, skutkuje koniecznością wydatkowania kilku-kilkunastu złotych na leczenie możliwych 
do uniknięcia chorób. W ten, paradoksalny, sposób ograniczenie wydatków w obszarze profilaktyki skutkują gene-
rowaniem niepotrzebnych kosztów leczenia, odbierając Polakom szansę cieszenia się dobrym zdrowiem. 

Właściwie skalibrowany system profilaktyki pierwotnej powinien składać się z instrumentów zwiększających odpo-
wiedzialność obywateli za ich stan zdrowia (mechanizmy różnicowania zasiłku chorobowego, dostępności kosztowej 
świadczeń medycznych bądź wysokości składki zdrowotnej), kompleksowych regulacji podatkowych i ograniczania 
dostępności substancji szkodliwych oraz popularyzacji wiedzy (poczynając od programów nauczania w systemie 
oświaty). Wyłączona powinna zostać możliwość finansowania programów profilaktycznych o niepotwierdzonej sku-
teczności działania, a działania podejmowane na różnych szczeblach samorządu powinny podlegać koordynacji MZ. 

4  Raport NIK Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków, 2019, https://www.nik.gov.pl/plik/id,21351,vp,23991.pdf, do-
stęp: 25.02.2020.



Argumentacja, że widoczne efekty takiej polityki uwidocznią się po kilkunastu latach jest najgorszym usprawie-
dliwieniem dla utrzymywania obecnej, nieefektywnej dystrybucji środków finansowych - pozbawia system sku-
teczności obecnie oraz w przyszłości.

BRAK POWSZECHNEGO SYSTEMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH (PROFILAKTYKA WTÓRNA)

 

 Liczba zgonów możliwych do uniknięcia dzięki interwencji medycznej (w tym badaniom przesiewowym 
i leczeniu) wyniosła w Polsce w 2016 r. 130 wobec średniej unijnej wynoszącej 93 na 100 tys. mieszkańców. Pro-
gramy przesiewowe nie stanowią w Polsce składowej systemu opieki zdrowotnej (np. służby medycyny pra-
cy), wprowadzane są doraźnie, przy znacznym obciążeniu organizacyjnym i kosztowym. Uczestnictwo w trzech 
przeprowadzonych od 2006 r. programach badań przesiewowych wynosiło 49% dla raka piersi, 23% dla raka szyjki 
macicy oraz 18% dla raka jelita grubego5. 
 W Polsce nie został dotychczas wypracowany kalendarz obowiązkowych badań przesiewowych osób 
dorosłych, profilowany pod kątem historii chorób w rodzinie pacjenta, którego terminowa realizacja mogłaby być 
weryfikowana przez lekarzy rodzinnych. 

Kalendarz taki powinien stanowić rozszerzenie części III rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje ba-
dania bilansowe prowadzone przez lekarzy POZ od 1 tygodnia do 18 roku życia pacjenta. Optymalnym rozwią-

5  Raport NIK Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia, 2017, https://www.nik.gov.pl/plik/id,13788,vp,16224.pdf, 
dostęp: 25.02.2020 r.



zaniem byłoby utrzymanie przypisania tego zadania do lekarzy rodzinnych, przy jednoczesnej integracji me-
dycyny pracy z podstawową opieką zdrowotną. Badania wstępne i okresowe byłyby wówczas wykonywane 
przez lekarzy POZ, którzy weryfikowali by przy tej okazji realizację przez pacjenta obowiązku okresowych badań 
przesiewowych, a w uzasadnionych przypadkach mogliby kierować pacjentów na konsultacje specjalistyczne. 

Obecnie ponad 6 tys. lekarzy medycyny pracy nie osiąga realnego wpływu na poprawę stanu zdrowia pacjentów 
(nie mając nawet dostępu do ich danych medycznych). Pacjenci nie mają interesu w rzetelnym informowaniu leka-
rzy medycyny pracy o swoim stanie zdrowia, gdyż mogłoby to skutkować ich ukaraniem – wydaniem orzeczenia 
o niezdolności do pracy. W konsekwencji, środki wydatkowane na służbę medycyny pracy są w przytłaczającej 
mierze marnotrawione, a obywatele tracą szansę na objęcie spójnym systemem profilaktyki zdrowotnej.
28 lutego 2020 r. MZ zaprezentowało założenia programu Profilaktyka 40 plus, który ma wprowadzić pakiet badań 
podstawowych (morfologia, stężenie cholesterolu całkowitego i poziomu glukozy, pomiar tętna i ciśnienia tętni-
czego, określenie współczynnika masy ciała) oraz, w przypadku stwierdzenia czynników ryzyka, badań rozsze-
rzonych (badanie biochemiczne krwi, sprawdzenie poziomu glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c 
lub doustny test obciążenia glukozą, badanie EKG, USG jamy brzusznej, test na obecność krwi utajonej w kale, 
konsultacja lekarza specjalisty) dla osób ubezpieczonych w NFZ w wieku 40-65 lat. Wejście programu w życie 
zapowiedziano na 1 stycznia 2021 r., a koszt na ok. 1,8 mld zł w ciągu 5 pierwszych lat. 

Docelowym rozwiązaniem powinno być wkomponowanie badań bilansowych w standardowy pakiet POZ wraz 
z uzupełnieniem ich o badania  realizowane w odrębnych programach zdrowotnych (m.in mammografia, cyto-
logia, kolonoskopia, tomografia komputerowa, badania dermoskopowe), a programy te, jako zbędne, powinny 
zostać wygaszone. 

 Późne wykrycie chorób podnosi koszt leczenia oraz zwiększa ryzyko trwałej dezaktywizacji zawodowej. 
Po raz kolejny, podobnie jak w przypadku profilaktyki pierwotnej, brak rozwiązań organizacyjnych, powoduje moż-
liwe do uniknięcia podniesienie kosztów terapii oraz skutkuje czasową bądź trwałą dezaktywizacją zawodową 
Polaków, generując koszty wypłaty rent i wcześniejszych emerytur.



NIEDOSTATECZNA LICZBA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 Brak wczesnego rozpoznania choroby zwiększa koszty jej leczenia w późniejszych, bardziej zaawan-
sowanych stadiach. Z kolei leczenie błędnie rozpoznanej choroby generuje koszty terapii nieistniejącej choroby, a 
po stwierdzeniu nieskuteczności leczenia i jej właściwym rozpoznaniu, koszty kolejnej terapii. Polski system nie 
docenia korzyści płynących z identyfikacji patogenu czy szerzej, źródła objawów przed rozpoczęciem lekoterapii. 
Poczynając od prostych infekcji, gdy stosowane są antybiotyki o szerokim działaniu, a zamiast badań laborato-
ryjnych i molekularnych testowane są na chorych kolejne nieskuteczne lub częściowo skuteczne terapie lekowe. 
Nadmierne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do obniżenia odporności populacji oraz uodpornienia 
patogenów na leki o słabszym działaniu, generując wzrost kosztów leczenia większej liczby chorych. Lekarze ro-
dzinni wynagradzani są w systemie kapitacyjnym, w zależności od liczby zapisanych do nich pacjentów, a więc 
niezależnie od liczby czy skuteczności udzielonych świadczeń. Pieniądze przeznaczone na wynagrodzenie lekarzy 
oraz badania diagnostyczne przekazywane są w ramach jednego agregatu, zachęcając do redukowania liczby 
badań. W konsekwencji pieniądze, które mogłyby posłużyć na postawienie trafnej diagnozy, marnowane są na 
zbędne, zbyt drogie a niekiedy nieskuteczne lekoterapie. 

Dostępność efektywnych kosztowo badań diagnostycznych w POZ oraz AOS powinna znacząco wzrosnąć po-
przez zmianę zasad finansowania świadczeń medycznych. Rozwiązaniem mogłoby być bezpośrednie kontrak-
towanie świadczeń pomiędzy NFZ a laboratoriami diagnostycznymi. Warunkiem wypisania recepty na zakup 
antybiotyku powinno być uprzednie wykonanie badań laboratoryjnych pozwalających dobrać właściwą leko-
terapię. W programie nauczania studiów lekarskich silniejszy nacisk powinien zostać położony na strategie 
diagnostyczne, które powinny również zostać ujęte w wymogach płatnika, lub ewentualnie w wytycznych.

 Konsekwencją niskiego wykorzystania potencjału diagnostycznego, jaki oferują badania laboratoryjne po-
zostanie słabe rozwinięcie bazy infrastrukturalnej zarówno w zakresie liczby laboratoriów jak i producentów od-
czynników oraz testów diagnostycznych. W chwili rozpoczynania się epidemii COVID-19, 2 marca 2020 roku tylko 
11 laboratoriów mogło przeprowadzać testy na obecność koronawirusa (wyłącznie laboratoria o drugim i trzecim 
stopniu hermetyczności). Po dopuszczeniu do wykonywania testów przez laboratoria prywatne, do końca marca 





ich liczba wzrosła do 496, wykonujących ok. 4 tys. testów dziennie. Liczba wykonywanych w Polsce testów jest 
sporo niższa od innych krajów, ale tylko nieznacznie niższa po uwzględnieniu etapu rozwoju epidemii.

SYSTEM FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 Zgodnie z artykułem 68. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Oby-
watelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Do 2003 r. środki publiczne dystrybuowane były w sposób zde-
centralizowany najpierw przez wydziały zdrowia 49 Urzędów Wojewódzkich, a po reformach rządu Jerzego Buzka, 
przez regionalne i branżowe Kasy Chorych. Wraz z powołaniem Narodowego Funduszu Zdrowia podział środków 
finansowych pomiędzy świadczeniodawców został scentralizowany. Od tamtego czasu polityka państwa zmie-
rzała najpierw w kierunku tworzenia konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami (komercjalizacja i prywatyza-
cja placówek opieki zdrowotnej), a następnie jej ograniczania (poprzez wyłączenie możliwości świadczenia usług 
ratownictwa medycznego przez podmioty prywatne oraz wprowadzenie sieci szpitali). Do sieci szpitali zostały 
zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale publiczne. Poza siecią pozostało co najmniej 355 szpitali, z 
których 16 to placówki publiczne. W konsekwencji wprowadzenia nowego systemu finansowania, udział prywat-
nych szpitali w realizacji świadczeń finansowanych przez NFZ spadł z 8,1% w 2017 r. do 7,3%, w kolejnym roku. 
 Kierunek wdrażanych w ostatnich latach zmian prowadzi do poważnego ograniczenia pacjentom moż-
liwości dokonania wyboru placówki leczniczej finansowanej ze środków publicznych. Swoboda wyboru świad-

6  https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid-19, dostęp: 31.03.2020 r.



czeniodawcy powinna pełnić funkcję mechanizmu usprawniającego alokację zasobów zgodnie z preferencjami 
pacjentów, wzmacniając przy tym ich pozycję. Kluczowy, a niedostrzegany przez rząd i ustawodawcę, aspekt kon-
kurencji pomiędzy świadczeniodawcami stanowi tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie efektywno-
ści klinicznej i kosztowej. W przypadku 5 najpopularniejszych świadczeń zabiegowych w lecznictwie szpitalnym 
średnie koszty świadczeń w 2018 r. wyniosły 1561,47 zł wobec 1672,05 zł, a średni czas pobytu 0,47 dnia wobec 1,24 
dnia na korzyść placówek prywatnych7. 

Wobec zmniejszania presji konkurencyjnej pomiędzy publicznymi a prywatnymi świadczeniodawcami utrud-
nione może być utrzymanie zachęt do zwiększania efektywności, dlatego ustawodawca powinien tworzyć 
warunki wykluczające dyskryminację bądź uprzywilejowanie części podmiotów.

 Pomimo wprowadzonych w ostatnich latach zmian, wciąż zauważalne jest przypisywanie zasobów do 
oddziałów poprzez ustalanie w wymogach konkursowych NFZ minimalnej liczby lekarzy, pielęgniarek, urządzeń i 
łóżek. Fragmentacja zasobów uniemożliwia zarządom szpitali elastyczne i efektywne zarządzanie, chociażby po-
przez zabezpieczanie potrzeb przez zespoły funkcjonalne (np. anestezjologiczne), obsługujące wiele oddziałów, w 
zależności od występującego w danej chwili zapotrzebowania. Personel zatrudniany jest ze względu na wytyczne 
NFZ, bez uwzględnienia realnych potrzeb zdrowotnych regionu, jak również finansowych możliwości wykorzysta-
nia pracy lekarzy i pielęgniarek (poprzez ograniczoną liczbę kontraktowanych przez NFZ świadczeń). Dodatkowe 
koszty utraconych korzyści generuje nieoptymalne (krótsze od dopuszczalnego parametrami technicznymi) wy-
korzystanie drogiego sprzętu medycznego (diagnostycznego i zabiegowego) znajdującego się w posiadaniu szpitali 
i placówek AOS.

 W celu realizacji konstytucyjnego celu zapewnienia równego dostępu obywateli do świadczeń zdro-
wotnych, publiczny płatnik powinien zaprzestać limitowania świadczeń kontraktowanych u danego świadcze-

7 J. Kozera, sektor szpitali prywatnych na tle sektora publicznego w rok po wdrożeniu reformy, [w:] Stan sektora szpitali 
prywatnych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szitali Prywatnych, edycja IV 2019, s. 66, http://www.szpitale.org/wp-con-
tent/uploads/2019/09/ossp_zeszyt_2019-1.pdf, dostęp: 25.02.2020 r.



niodawcy. NFZ powinien finansować zdrowotny skutek leczenia8 po najkorzystniejszych stawkach oferowa-
nych przez prywatne i publiczne placówki, które podlegałyby stopniowej erozji wraz z poprawą efektywności 
rywalizujących między sobą świadczeniodawców (np. przez unikanie zakażeń szpitalnych, skrócenie czasu 
hospitalizacji itp.). Kontrolę efektywności klinicznej dokonywaną przez kontrolerów NFZ wspomagać powinna 
analiza danych medycznych pacjentów (korzystanie z dalszego leczenia, liczba dni zwolnienia chorobowego, 
orzeczenia o niepełnosprawności) oraz ocena jakości dokonywana przez pacjentów (Patient-Reported Outcome 
Measures), wdrażana obecnie przez NFZ wśród pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki oraz usunięcia za-
ćmy. Ciężar wyceny świadczeń powinien spoczywać na świadczeniodawcach, a NFZ w procedurze zbliżonej do 
przetargu publicznego, powinien wybierać najkorzystniejsze oferty (bez limitu liczby świadczeń - zaspokajając 
w pełni potrzeby zdrowotne społeczeństwa). Adaptacja mechanizmu konkurencji do systemu ochrony zdrowia 
w większości przypadków prowadzić będzie do redukcji kosztu pojedynczego świadczenia, a oparcie płatności 
na weryfikowalnym efekcie zdrowotnym podniesie skuteczność kliniczną terapii.

Zintegrowaniu powinny zostać poddane funkcje zabezpieczenia rzeczowego (NFZ i PFRON) oraz zabezpieczenia 
finansowego (NFZ i ZUS). Pozwoli to na lepszą kontrolę nad procesem leczenia, zmniejszając pokusę nadużywania 
zwolnień lekarskich (zwłaszcza przez pracowników sfery budżetowej i formacji mundurowych). Integracji powinny 
podlegać również sektory opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej nad osobami niesamodzielnymi, prowadząc do 
zwiększenia roli Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.
 Zmiany zasad finansowania niezbędne są również w POZ. Ponieważ lekarze nie są rozliczani za przepro-
wadzenie skutecznej terapii, w ich interesie leży odsyłanie pacjentów do lekarzy specjalistów9. W konsekwencji, 
system błędnie zaprojektowanych zachęt generuje najpierw koszt ryczałtu POZ, gdzie lekarz pierwszego kontaktu 
wypisuje skierowanie do specjalisty, następnie koszt wizyty u specjalisty, który kieruje na badania diagnostyczne, 
a dopiero w późnym stadium choroby rozpoczyna się najdroższe możliwe leczenie. 

8 Value Based Healthcare - oparcie oceny i finansowania świadczeń zdrowotnych w zależności od uzyskanego efektu 
zdrowotnego.
9 Lekarze POZ mają również ograniczone uprawnienia do kierowania pacjentów na badania diagnostyczne, które reguluje 
część IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej.



Wraz z wprowadzaniem nowego modelu opieki koordynowanej poziomo oraz systemu profilaktyki pierwotnej 
i wtórnej prowadzonej przez POZ zasady stosowania stawki kapitacyjnej powinny być uzupełniane o nowe 
składniki oraz modyfikowane.

BRAK OPIEKI KOORDYNOWANEJ POZIOMO

 Wśród fundamentalnych założeń dokonanej dwie dekady temu reformy polskiego systemu opieki zdro-
wotnej leżało przypisanie zadania koordynacji opieki nad pacjentem lekarzom rodzinnym, którzy mieli przyjąć rolę 
strażników zdrowia przypisanych do siebie pacjentów, a nie tylko interweniowania w przypadku stwierdzenia 
przez pacjenta dolegliwości zdrowotnych. Zgodnie z tymi założeniami, lekarze rodzinni mieli podejmować wysiłki 
z zakresu zdrowia publicznego (stąd uniezależnienie wysokości wynagrodzenia od liczby udzielonych świadczeń), 
a w przypadku choroby mieli prowadzić proces leczenia, korzystając z porad specjalistów wyłącznie w wyjątkowo 
trudnych przypadkach. Wbrew założeniom jednak, stworzono regulacje, skłaniające lekarzy rodzinnych do przy-
jęcia zupełnie odwrotnej pragmatyki działania – maksymalizacji wykorzystania AOS i minimalizacji stosowania 
badań diagnostycznych. Zakres niezbędnych do wdrożenia modelu opieki koordynowanej uregulowań finansowych 
i organizacyjnych wywieść można z celów i założeń pilotażu POZ PLUS.
 NFZ prowadzi obecnie drugą fazę projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki 
zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)”. W ramach POZ PLUS, lekarze rodzinni będą prowadzić bilanse 
zdrowia osób dorosłych (w tym badania przesiewowe), działania edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej 



oraz zarządzać opieką. Świadczenia finansowane ze środków oddziałów wojewódzkich NFZ obejmą programy 
zarządzania chorobą (Disease Management Programs – DMP) w 11 chorobach przewlekłych. Gdyby sukces pilotażu 
wiązał się z przeprowadzeniem w 2021 r. reformy zasad funkcjonowania oraz finansowania POZ, stwarzałoby to 
realne szanse na wdrożenie w Polsce koncepcji opieki koordynowanej oraz pełniejszej profilaktyki wtórnej.
 Brak koordynacji opieki nad pacjentem skutkuje przerzucaniem kosztów z poziomów niższych (a jedno-
cześnie tańszych) na wyższe i droższe. W zasady finansowania służby zdrowia nie zostały wpisane żadne instru-
menty optymalizujące osiąganie efektu zdrowotnego na poziomie zapewniającym osiągnięcie najkorzystniejszej 
relacji kosztu do efektu. W konsekwencji wydatki na opiekę stacjonarną w Polsce należą do najwyższych w OECD. 
Dysponujemy wysoką liczbą, 660 łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców przy obłożeniu na poziomie 66,2% 
przy średniej OECD wynoszącej 72,8%, co sugeruje zbyt dużą w stosunku do potrzeb liczbę oddziałów szpitalnych 
bądź samych szpitali, jednak z drugiej strony warto zauważyć, że ten nadmiar łóżek szpitalnych przydaje się 
obecnie w trakcie stanu epidemii, zapewniając lecznictwu szpitalnemu komfort dysponowania solidną rezerwą 
miejsc. Średnia długość pobytu w szpitalu wynosiła w 2016 r. 9 dni wobec średniej 34 krajów OECD wynoszącej 
7,4 dnia. Oznacza to, że pomimo braku zasadności hospitalizacji, pacjenci przetrzymywani są w szpitalu, aby uzy-
skać środki z NFZ oraz uzasadnić funkcjonowanie szpitala bądź jego oddziału. Na utrzymanie szpitali wydajemy 
33% budżetu służby zdrowia przy średniej OECD na poziomie 26%. Na tanie, zalecane hospitalizacje jednodniowe 
przeznaczamy 2,1% przy średniej OECD 3%, a na generujące wyższe koszty hospitalizacje wielodniowe 34% przy 
średniej 25,6%. W Planie finansowym NFZ na rok 2020 założono przeznaczenie 40 mld zł na SZP, 4,5 mld zł na AOS 
oraz 10,5 mld zł na POZ. Taka struktura finansowania świadczeń utrwala dotychczasowy poziom nieefektywności 
kosztowych w publicznych szpitalach (np. wykonywanie 65% zabiegów zaćmy w trybie hospitalizacji) i tłumaczy 
ograniczoną dostępność świadczeń pomimo ponad półtorakrotnego wzrostu finansowania.
 Niska dostępność świadczeń (długi czas oczekiwania) prowadzi do poszukiwania przez najbardziej zde-
sperowanych pacjentów alternatywnych ścieżek, z których jedną ze skuteczniejszych są Szpitalne Oddziały Ra-
tunkowe. Pacjenci, którzy nie chcą oczekiwać kilku lub kilkunastu tygodni na udzielenie świadczenia w systemie 
ambulatoryjnym, decydują się na symulowanie nagłego zdarzenia i zgłaszają się na SOR, gdzie po kilku godzinach 
oczekiwania uzyskują oczekiwaną usługę. Zdarza się, że sami lekarze POZ odsyłają pacjentów na izbę przyjęć, 
żeby uniknąć finansowania badań diagnostycznych ze środków znajdujących się w dyspozycji przychodni. Teoria 
ekonomii definiuje zjawisko substytucji dóbr jako nieuniknione w gospodarce niedoboru (świadczeń). Z drugiej stro-
ny pacjenci unikają z różnych przyczyn nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a SORy nie mają procedur odsyłania 
do niej pacjentów. W 2019 r. w całym kraju działały 232 SOR-y, z których część (np. zlokalizowane w kurortach 



wypoczynkowych) traciły okresowo zdolność ratowania zdrowia i życia w nagłych przypadkach. Błędna alokacja 
zasobów prowadzi w konsekwencji do wzrostu zapotrzebowania na najdroższe dla systemu i najbardziej newral-
giczne dla pacjentów w stanie zagrożenia życia świadczenia.

BRAK ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 W listopadzie 2007 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 
i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” Platforma P1 ma umożliwić pacjentom dostęp 
do Internetowego Konta Pacjenta10, w którym znajdą się informacje o zdarzeniach medycznych, wystawionych 
receptach i skierowaniach. Do zalogowania potrzebny jest profil zaufany, dowód osobisty z warstwą elektroniczną 
(e-dowód), lub konto w banku PKO BP. Dotychczas udało się uruchomić moduł e-recept i pilotaż e-skierowań11. Sys-
tem umożliwi w przyszłości stworzenie nowych funkcjonalności: dokumentowanie realizacji recept i skierowań; 
gromadzenie dokumentacji medycznej oraz wyników badań diagnostycznych; prezentowanie danych o wysokości 
wniesionych składek zdrowotnych oraz o liczbie dni zwolnienia chorobowego. Według obecnych założeń, IKP nie 
będzie domyślnie udostępniał danych o historycznych zdarzeniach medycznych lekarzom, utrzymując przypisa-
nie roli koordynatora diagnostyki i leczenia pacjentowi, pozostawiając lekarzy POZ, AOS, SZP, w tym również SOR 

10  Równolegle, od lat, istnieje Zintegrowany Informator Pacjenta, udostępniający pacjentom historyczne, gromadzone od 
2008 r. dane o leczeniu i jego kosztach. Systemy nie zostaną zintegrowane, co więcej wymagają odrębnych procedur rejestracji i 
danych do logowania.
11  https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/informacja_o_zakresie_funkcjonalnym_projektu_p1_5811aaea79f37.
pdf, dostęp: 28.02.2020 r.



nieświadomymi sytuacji zdrowotnej pacjentów.
 Brak internetowej karty ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje przypadkami nadużywania bezpłatnych dla 
pacjentów usług: korzystania z wielokrotnych porad lekarzy oraz badań diagnostycznych tego samego schorzenia.

 Niezbędne jest wyposażenie wszystkich podmiotów świadczących usługi na rzecz danego pacjenta w pełny 
wgląd w jego historię medyczną: wyniki badań, przeprowadzone zabiegi, stosowane leki oraz takie dane jak 
alergie czy grupa krwi. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna powinna być jedynym miejscem wprowadzania, 
przesyłania oraz archiwizowania informacji dla uniknięcia zbędnych obowiązków biurokratycznych i sprawoz-
dawczych.

NADMIAR OFEROWANYCH I WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ

 Koszyk świadczeń gwarantowanych zawiera niemal wszystkie dostępne terapie, a lista leków refun-
dowanych cyklicznie uzupełniana jest o nowe pozycje12, które w dużej mierze przedłużają ostatni, najbardziej 
uciążliwy etap nieuleczalnej choroby. Wydajemy bardzo duże pieniądze na leczenie chorób w ostatnim roku życia 
pacjenta, długo po zakończeniu jego aktywności zawodowej, przez co musimy racjonować środki na profilaktykę 
pierwotną i wtórną, które pozwoliłyby uniknąć zapadania na choroby w przyszłości. Wysokość wskaźnika maksy-
malnego akceptowalnego społecznie kosztu uzyskania dodatkowego roku życia VOLY (Value of Life Year, Wycena 
Dodatkowego Roku Przeżycia) dla wielu terapii została ustalona na zbyt wysokim, nieakceptowanym społecznie, 
poziomie13. 

12 Polski system refundacji leków obejmuje niemal wszystkie leki, znajdujące się na listach leków podstawowych Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO Essential Medicines List oraz WHO Essential Medicines List for Children) oraz wiele innowacyjnych 
leków spoza listy WHO, które nie powinny być objęte refundacją przy obecnym poziomie zamożności Polaków.
13 „Pierwsze badanie przeprowadzono w latach 2006–2007 w ramach szóstego projektu ramowego Unii Europejskiej 
NEEDS (New Energy Externalities Developments for Sustainability), wykorzystując metodę wyceny warunkowej. (…) Dwa kolejne 
badania przeprowadzono w latach 2007–2008 w ramach grantu promotorskiego uzyskanego z MNiSW (N1120231/1885). Wyko-
rzystano w nich metodę wyboru warunkowego”. O. Markiewicz, Wycena dodatkowego roku przeżycia (VOLY) i wycena poprawy 
jakości zdrowia jako narzędzia w ocenie opłacalności programów ochrony zdrowia w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 
Wydawnictwo SAN, tom XIV, zeszyt 10, część I, s. 142, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-10-1.pdf



Użyteczność wskaźnika mogłaby wzrosnąć przy korygowaniu dodatkowego roku przeżycia o jakość stanu 
zdrowia pacjenta, jaką uda się uzyskać po zastosowaniu procedury medycznej, mierzoną przywróceniem ak-
tywności społeczno-zawodowej, prowadząc do zmniejszenia skali uporczywych terapii w ostatnim roku życia 
pacjenta, które nie prowadzą do przywrócenia stanu zdrowia, a niekiedy wręcz pogarszają jakość życia przez 
konieczność wykonywania częstych zabiegów medycznych, a więc wskaźnika QALY (Quality-Adjusted Life 
Year) stosowanego w ocenie refundacyjnej leków.

 W niektórych przypadkach nadmiar świadczeń medycznych prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia pa-
cjentów i całej populacji. Prowadzą do tego zbyt często wykonywane cesarskie cięcia, nadmiar spożywanych 
antybiotyków, czy zjawisko polipragmazji, równoczesnego spożywania bardzo wielu substancji czynnych leków. 
Spożycie antybiotyków w Polsce wzrosło w ciągu ostatnich 20 lat o 20% i plasujemy się na siódmym miejscu 
w Europie tego niechlubnego rankingu. Wciąż słabo dostrzegalnym problemem pozostaje uzależnienie od leków, 
zwłaszcza przeciwbólowych, uspokajających i antydepresyjnych, które przez pacjentów i lekarzy bywają trakto-
wane jako łagodzenie stresu, bez konieczności diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych bądź zalecenia 
zmiany trybu życia, w celu eliminacji źródeł stresu.
 Wydatki na produkty farmaceutyczne w relacji do całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną należą 
w Polsce do najwyższych, w 2015 r. wyniosły 21%, przy udziale poniżej 10% w części krajów skandynawskich i 
Beneluksu. W 2017 r. segment OTC, leków dostępnych bez recepty, stanowił ponad 33% całego rynku w ujęciu war-
tościowym oraz 54% w ujęciu ilościowym. Zakup leków refundowanych finansowany jest w ok. 70% ze środków 
publicznych, co osłabia motywację pacjentów do racjonalizacji decyzji o zakupie leku. 
 Nie istnieją żadne rozwiązania pozwalające redukować liczbę substancji czynnych zażywanych przez 
pacjentów (brak Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, gdzie w karcie pacjenta mógłby zostać odnotowany każ-
dy zakup farmaceutyku). Według danych zebranych przez NFZ, co trzecia osoba po przekroczeniu 65 roku życia 
zażywa co najmniej pięć różnych leków dziennie. Tysiące seniorów w ciągu jednego roku wykupiło recepty na 
kilkanaście leków opartych na różnych substancjach czynnych, a 321 osób na aż 20 leków14. Interakcje zacho-
dzące pomiędzy lekami nie tylko ograniczają ich skuteczność, ale prowadzą również do zdarzeń niepożądanych i 
uszczerbku na zdrowiu, a niekiedy konieczności hospitalizacji pacjentów, generując dodatkowe koszty leczenia.

14  NFZ o zdrowiu. Polipragmazja, Warszawa, luty 2020, https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/269/mod_resource/
content/1/nfz_o_zdrowiu_polipragmazja.pdf, dostęp: 02.03.2020 r.



System nie oferuje również żadnych zachęt kierowanych do lekarzy, by wypisywali najtańsze leki generyczne i 
biopodobne, oszczędzając środki prywatne i budżetowe. Eksperci OECD w raporcie Releasing Health Care System 
Resources: Tackling Ineffective Spending and Waste wskazują na wysoki potencjał większego nasycenia rynku 
lekami generycznymi w ograniczaniu zbędnych wydatków w systemie opieki zdrowotnej. 

Zasadne wydaje się odstąpienie od przedłużania decyzji refundacyjnych dla droższych leków o podobnych 
wskazaniach. Na liście refundacyjnej powinny znajdować się wyłącznie leki o najlepszym stosunku ceny do 
jakości (z transparentną metodologią oceny w receptariuszu na wzór np. British National Formulary). Alterna-
tywnie, w ramach procedury dzielenia ryzyka, refundacja drogiego leku innowacyjnego mogłaby następować 
w kilku latach pod warunkiem utrzymywania się pozytywnych skutków terapii, a więc przede wszystkim 
opłacania przez wyleczonego pacjenta składek ubezpieczenia społecznego. 

Presja generowana przez producentów nowych technologii medycznych powoduje, że Polska wypada lepiej w ran-
kingach porównawczych w kategorii innowacyjności niż pozostałych obszarach. Przykładowo, w rankingu Future 
Proofing Healthcare Polska zajęła 19 miejsce w kategorii innowacyjności, 23 miejsce w ogólnym rankingu oraz 27 w 
kategorii dostępności świadczeń15. Wysokie nasycenie polskiej służby zdrowia nowymi technologiami nie przekła-
da się niestety na jakość, a generuje wysokie koszty, które ograniczają dostępność tańszych, powszechniejszych 
świadczeń umożliwiających wykrywanie i leczenie chorób we wczesnych stadiach.

15  https://futureproofinghealthcare.com, dostęp: 01.03.2020 r.



ZADŁUŻENIE SPZOZ

 

 Całkowite zadłużenie SPZOZ-ów, wśród których większość to szpitale, wyniosło w trzecim kwartale 2019 
r. 14,3 mld zł i o ile w latach 2004-2016 pozostawało na stałym poziomie 9-10 mld zł, to od kilku lat stabilnie ro-
śnie (wraz ze wzrostem nakładów). Zadłużenie publicznych placówek generuje koszty możliwych do uniknięcia 
odsetek i marży banków, a w przypadku przejęcia długu przez firmy windykacyjne, szeregu dodatkowych opłat. 
Zakładając uśrednioną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na poziomie 4%, SPZOZ tracą rocznie 572 
mln, które mogłyby służyć finansowaniu świadczeń medycznych. Dodatkowym kosztem systemu wynikającym z 
permanentnego zadłużenia jest podnoszenie przez dostawców placówek publicznych cen (lub rezygnacja z udzia-
łu w przetargach) dla zrównoważenia ryzyka opóźnionej płatności.
 Dotacje od JST tworzących SPZOZ i odpowiedzialnych za nadzór nad ich działalnością wynoszą zwykle 
niewiele ponad 1% przychodów placówek, nie pozwalając na redukcję zadłużenia z lat ubiegłych16. 

Niezbędne wydaje się wymuszenie przez NFZ redukcji zadłużenia poprzez realizację potwierdzonego przez Try-
bunał Konstytucyjny obowiązku sfinansowania przez publicznego płatnika nadwykonań świadczeń zdrowot-
nych oraz wprowadzenie obowiązku utrzymywania dyscypliny finansowej do zasad finansowania w ramach 
sieci szpitali.

16 https://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kontrola_koordynowana_zadluzenie_spzoz_www.pdf,dostęp: 
27.02.2020 r.



Z niedofinansowania oraz zadłużenia szpitali wynika ograniczenie do minimum zapasów wyrobów medycznych, 
w tym dwóch kategorii, które okazały się kluczowe w obliczu epidemii koronawirusa: środków ochrony osobistej 
oraz środków dezynfekujących. Również podmioty powołane do gromadzenia zapasów (Obrona Cywilna, Agencja 
Rezerw Materiałowych) nie wywiązywały się od lat z postawionych przed nimi zadań (głównie ze względu na 
niski priorytet w procesie budżetowania).

POLITYKA ZAKUPOWA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 Praktyka dokonywania indywidualnych postępowań zakupowych leków oraz wyrobów medycznych 
przez świadczeniodawców skutkuje potężnym zróżnicowaniem uzyskiwanych cen. O ile mechanizm ten jest ko-
rzystny w odniesieniu do leków (pozwala uzyskiwać w przetargach niższe ceny od wynegocjowanych z MZ), to 
nie sprawdza się wobec wyrobów medycznych. Według raportu NIK z 2017 r., w ciągu siedmiu lat nakłady pono-
szone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły o 60%, a różnice w kosztach refundacji wyrobów 
medycznych tego samego producenta, o tych samych parametrach i właściwościach wynosiły do kilkuset pro-
cent pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ17.
 Polski rynek wyrobów medycznych (m.in. protezy ortopedyczne, wózki  inwalidzkie, kule, okulary, so-
czewki, pieluchomajtki, implanty, środki opatrunkowe) wart jest ponad 10 mld zł, przy udziale refundacji przez 
publicznego płatnika na poziomie ok. 10%. Pozostałe koszty ponoszone są przez placówki zdrowotne i samych 
pacjentów. 

 Osiągnięcie optymalnych warunków cenowych zakupu wyrobów medycznych może umożliwić częst-
sze powoływanie grup zakupowych oraz organizowanie przetargów centralnych. Warte rozważenia jest obję-
cie wyrobów medycznych podobnymi zasadami refundacji jak w przypadku leków.

17  Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku, NIK 2017,  https://www.nik.gov.pl/plik/id,15437,vp,17919.pdf, 
dostęp: 03.03.2020 r.



BIUROKRACJA

 Wysiłek skatalogowania obowiązków biurokratycznych i sprawozdawczych obniżających zdolności pla-
cówek opieki zdrowotnej podjął powołany przez Ministra Zdrowia 19 stycznia 2016 r. Zespół do opracowania rapor-
tu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej. Zespół pod 
przewodnictwem Tomasza Pęcherza 29 kwietnia 2016 r. opublikował Raport zawierający rekomendacje w zakresie 
zmian prawnych dotyczących sprawozdań i statystyki, dokumentacji medycznej, systemu informacji w ochronie 
zdrowia oraz wydawania zaświadczeń przez lekarzy18. Wydaje się, że prowadzenie dalszych analiz w tym obsza-
rze marnotrawstwa zasobów w opiece zdrowotnej powinno być poprzedzone wdrożeniem wypracowanych przez 
Zespół rekomendacji.

  JAKA ALTERNATYWA? 
  SPOŁECZEŃSTWO ZDROWYCH OBYWATELI.

 

 
 Nieefektywność polskiej służby zdrowia polega na tym, że w stosunku do posiadanych zasobów leczy 
zbyt drogo, zbyt długo i za późno. NFZ oferuje zbyt szeroki zakres świadczeń bez wprowadzenia jakichkolwiek 

18  https://www.slideshare.net/jakubtabor/raport-dotyczcy-moliwoci-uproszczenia-regulacji-dotyczcych-wykonywa-
nia-dziaalnoci-leczniczej, dostęp: 04.03.2020 r.



kryteriów ograniczających nieuzasadniony dostęp (np. wykluczenie finansowania podwójnego diagnozy tego sa-
mego schorzenia czy obciążenie kosztem nieuzasadnionego korzystania z SOR). Organizacja systemu powinna 
być nastawiona na wczesne wykrycie choroby poprzez objęcie wszystkich obywateli badaniem bilansu zdrowia 
zawierającym kalendarz bezpłatnych, obowiązkowych badań przesiewowych. Liczba świadczeń oferowanych w 
ramach ubezpieczenia publicznego powinna być tak skalibrowana, aby gwarantować ich dostępność we wcze-
snym stadium choroby, umożliwiając jak najszybszy powrót do pełnej aktywności społeczno-zawodowej pacjen-
tów. Niestety wiąże się to z koniecznością ograniczenia finansowania najdroższych terapii i urządzeń medycznych, 
dopóki poziom zamożności Polaków nie zrówna się z zachodnioeuropejskim.
 Wzrosnąć musi odpowiedzialność Polaków za utrzymanie własnego zdrowia, a więc przede wszystkim 
motywacja do prowadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania, do której przyczynić mogą się:
- kompleksowe regulacje opodatkowania i ograniczania dostępności produktów szkodliwych oraz suplementów 
diety o niepotwierdzonych korzyściach zdrowotnych19;
- tworzenie zachęt finansowych i ograniczenie benefitów wynikających ze złego stanu zdrowia np. poprzez 
umożliwienie przepływu niewykorzystanych środków z ubezpieczenia zdrowotnego na subkonto emerytalne, róż-
nicowanie wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłków chorobowych;
- wprowadzenie wydajniejszych zasad współpłacenia za usługi medyczne, zwiększających racjonalność korzy-
stania ze świadczeń w systemie publicznym);
- zwiększenie skuteczności profilaktyki pierwotnej prowadzonej przez MZ, lekarzy POZ oraz JST. MZ i NFZ powin-
ny przyjąć perspektywę firmy ubezpieczeniowej, a więc zarządzać systemem ochrony zdrowia w horyzoncie 
długoterminowym, stawiając na profilaktykę pierwotną i wtórną, aby zminimalizować koszty leczenia i mak-
symalizować długość życia w zdrowiu.
 Modelem, do jakiego powinniśmy dążyć jest zdrowe społeczeństwo, które na leczenie wydaje jak naj-
mniej pieniędzy. Celem Ministerstwa Zdrowia powinno być stopniowe zmniejszanie wydatków na leczenie przy 
jednoczesnym zwiększeniu finansowania i skuteczności systemu profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Większą 
satysfakcję niesie życie w zdrowiu, niż nawet najbardziej profesjonalne i nowoczesne leczenie. Obecnie aż 88% 
ankietowanych przez CBOS pełnoletnich Polaków deklaruje, iż w ciągu poprzedzających sześciu miesięcy ko-

19  Rynek suplementów diety może osiągnąć w 2020 r. wartość 5 mld zł, wobec 4,35 mld zł w 2019 r. Rocznie wprowa-
dzanych na rynek jest kilkanaście tysięcy nowych suplementów diety, których nie obowiązuje żadna procedura rejestracyjna 
(poza bezpłatną notyfikacją składaną Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu). Właściwie przekierowane wydatki Polaków na za-
kup suplementów diety mogłyby radykalnie poprawić stan zdrowia i zmniejszyć koszty leczenia chorób.



rzystało ze świadczeń zdrowotnych20. Jednocześnie trzykrotnie, do 11% spadł odsetek Polaków deklarujących, 
że regularne wizyty u lekarza są kluczowe dla poprawy stanu zdrowia. Jesteśmy społeczeństwem nieustannie i 
przewlekle chorych ludzi, i taki też chory system opieki zdrowotnej udaje, że leczy, a przez towarzyszące chorobie 
benefity powoduje, że chorować nam się zwyczajnie opłaca, pomimo iż w realną skuteczność lekarzy przestali-
śmy już wierzyć. 

Weryfikacja zdolności systemu opieki zdrowotnej, jaką zawdzięczamy epidemii koronawirusa, obnażyła skalę 
fikcji, jaka maskowała wpisane w zasady systemu nieefektywności kosztowe. 

Chociaż świadomość potrzeby przeprowadzenia radykalnej reformy służby zdrowia już od lat jest w Polsce po-
wszechna, to poziom medialnego nagłośnienia epidemii koronawirusa, może zwiększyć gotowość polityków do 
zaproponowania odważnych rozwiązań. Byłoby to korzystną konsekwencją kryzysu, z jakim musimy się aktualnie 
mierzyć. Epidemia uwidoczniła potrzebę reformy obrony cywilnej, rezerw materiałowych, konsolidacji inspekcji, 
lecz wśród nich największą i najpilniejszą konieczność zmniejszenia skali nieefektywności w systemie służbie 
zdrowia.

20  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_097_18.PDF, dostęp: 25.02.2020 r.





Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth to nowoczesny think-tank sieciowy zrzeszający menadże-
rów i ekspertów branżowych, rekomendujący zmiany prawne w obszarze zarządzania gospodarką 
i państwem. Celem Forum jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru 
publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i strategicznych konkluzji z udziałem 
szerokiego grona interesariuszy. Docieramy do ośrodków decyzyjnych i środowisk pracujących dla 
rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji intelektualnych. #Law4Growth działa od 2014 
roku, jest inicjatorem debat, warsztatów tematycznych oraz raportów, analiz i policy paper.
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