
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitali powiato-

wych w Polsce. 

W ubiegłym roku Związek Powiatów Polskich wydał raport dotyczący ankiety przeprowadzonej w lipcu 

2018 r. w 93 powiatowych podmiotach leczniczych. Celem badań było zebranie informacji dotyczących ich 

kondycji finansowej oraz perspektyw funkcjonowania w kontekście planowanych zmian legislacyjnych. 

Przedstawione przez ZPP wyniki są alarmujące i prognozują gwałtowny skok liczby podmiotów leczniczych 

wykazujących stratę na koniec 2018 r. w porównaniu z latami 2015–2017. Według badających do elementów 

wpływających na kondycje szpitali powiatowych należą: 

1. Zmiany legislacyjne polegające na uruchomieniu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej, potocznie zwanego „siecią szpitali”. Rozwiązanie to miało usprawnić organi-

zację udzielania świadczeń i poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach, jednakże 

poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach tego systemu jest niewystarczający i stwarza realne 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz powoduje ryzyko wzrostu zadłużenia. 

2. Sytuacja płacowa osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rozproszenie oraz liczba regulacji 

o charakterze płacowym nie sprzyjają przejrzystości przepisów i nie ułatwiają zarządzania płacami. Poza 

zmianami legislacyjnymi wpływ na poziom wynagrodzeń mają także czynniki pozaprawne (niedobór lekarzy 

i pielęgniarek, starzenie się tych grup zawodowych), co powoduje zwiększenie konkurencji między podmio-

tami, głównie w wymiarze płacowym. 

3. Zmiany w przepisach dotyczących wprowadzenia norm zatrudniania pielęgniarek. Chcąc prowadzić 

działalność leczniczą na dotychczasowym poziomie (bez redukcji liczby łóżek lub z nieznaczną redukcją), 

większość badanych placówek zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie dodatkowych pielęgniarek, mimo 

zakładanych przez Ministerstwo Zdrowia nadwyżek personelu pielęgniarsko-położniczego na poziomie wo-

jewództw. Realizacja założeń MZ byłaby możliwa w przypadku przepływu kadr między podmiotami lub 

między własnymi komórkami organizacyjnymi, co w praktyce okazuje się niewykonalne. 

Z badań przeprowadzonych przez Związek Powiatów Polskich wynika, że założenie Ministerstwa Zdro-

wia oraz ustawodawcy, iż nowe regulacje prawne, m.in. dotyczące tzw. „sieci szpitali”, będą mieć pozytywny 

wpływ na sytuację ekonomiczną podmiotów leczniczych, nie znajduje odzwierciedlenia w nastrojach kie-

rowników podmiotów leczniczych. Respondenci wskazali także, iż w średnim ujęciu środki finansowe 

otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. zmniejszyły się przy jednoczesnym ogólnym wzro-

ście liczby udzielanych świadczeń. 

Przedstawione dane ankietowe mogą być w pewnym stopniu zilustrowane sytuacją finansową Wielospe-

cjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach. Jak wynika z przedstawionych mi danych 

finansowych spółki, szpital ten na koniec roku 2018 wygenerował stratę netto w wysokości ponad 4 mln zł. 

Wśród czynników, które wpłynęły na ten wynik finansowy, szpital wymienia negatywne skutki wprowadzo-

nej ustawy o sieci szpitali, która zlikwidowała możliwość sfinansowania dotychczas refundowanych w pla-

cówce świadczeń udzielanych w stanach zagrożenia życia. Wpływ na powstałą stratę miał też wzrost kosztów 

operacyjnych, a wśród nich głównie usług obcych (koszt usług medycznych jako konsekwencja deficytu spe-

cjalistów) oraz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (wzrost płacy minimalnej i podwyżki uposażeń pie-

lęgniarek).  

Zarząd wskazuje, iż obecna sytuacja finansowa szpitala w Tarnowskich Górach może być charaktery-

styczna także dla innych szpitali powiatowych w Polsce, które realizują w większości przypadków koszto-

chłonne, lecz istotne dla społeczności hospitalizacje, w większości niedoszacowane przez NFZ. Szpital bory-

ka się ponadto z niedoborami kadrowymi oraz rosnącymi roszczeniami ze strony pracowników, którzy do-

magają się równego traktowania pracowników i wzrostu wynagrodzeń (efekt porozumień rządu z pielęgniar-

kami). Brak wprowadzenia dobrych i skutecznych rozwiązań grozi zamykaniem oddziałów w tarnowskim 

szpitalu. 

 



 

W związku z przedstawionymi wynikami badań ankietowych oraz aktualną sytuacją finansową Wielospe-

cjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach pragnę skierować do Pana Ministra zapytanie, 

czy ministerstwu znane są obecne problemy finansowe szpitali powiatowych w Polsce. Jakie działania zamie-

rza podjąć ministerstwo, aby polepszyć ich sytuację i zapobiec skutkom strat finansowych, np. zamykaniu 

oddziałów? 

Nie jestem w stanie zweryfikować przedstawionych w ankietach danych, wobec czego uprzejmie proszę 

Pana Ministra o przedstawienie rzeczywistej sytuacji szpitali powiatowych. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 


