
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 11 lutego 2021

NKF.050.9.2021.AK

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z dnia 14 stycznia 2021 r., znak: BPS/043-20-

784/21, oświadczenie Pana Wojciecha Koniecznego, Senatora RP, złożone podczas 20. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu 

do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji 

podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia 

szpitalne, uprzejmie informuję, co następuje.

Pytanie 1. Czy podczas prac zespołu planuje się współpracować z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami związków zawodowych 

działających w sektorze ochrony zdrowia, przedstawicielami samorządów zrzeszających 

zawody medyczne oraz przedstawicielami społecznych organizacji zrzeszających 

pacjentów?

Ministerstwo Zdrowia planuje konsultacje w sprawie planowanych reform sektora 

szpitalnictwa, w których będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane środowiska, 

te jednak zostaną przeprowadzone dopiero po wypracowaniu przez Zespół1 

kierunkowych założeń projektowanych zmian. Nadmieniam, iż wypracowane 

rozwiązania i decyzje będą konsensusem wobec zróżnicowanych poglądów, propozycji 

1 W dniu 23 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania 
rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne (Dz. Urz. Min. Zdrow. 2020 r., poz. 120).
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i zamierzeń w sytuacji, gdy wymagane jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz 

usprawnienia systemu i uzgadniania stanowiska w toku ścierania się niekiedy 

przeciwstawnych poglądów.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie prac przyjęto założenia, 

iż działania w tym zakresie prowadzone są przez Zespół. Niezależnie jednak 

od powyższego informuję, iż zgodnie z § 3 zarządzenia, Przewodniczący Zespołu może 

zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego 

członkami. 

Pytanie 2. Jaka jest przyczyna powołania zespołu? Z czego wynika potrzeba jego 

powołania i jakimi przesłankami kierował się Pan Minister przy jego tworzeniu?

Realizacja potrzeb obywateli na wyższym poziomie oraz uwzględnienie oczekiwań 

poszczególnych uczestników systemu ochrony zdrowia stanowi inicjatywę na rzecz 

poszukiwania i dostosowywania obowiązujących mechanizmów do nowych warunków 

prawnych, społecznych, epidemicznych. Zamiarem realizacji ww. inicjatyw mających na 

celu usprawnienie sektora szpitalnictwa oraz zwiększenie efektywności systemu 

ochrony zdrowia powołano ww. Zespół. Do głównych, zidentyfikowanych przyczyn 

powołania Zespołu i realizacji działań w przedmiotowym zakresie należy:

 pogorszenie sytuacji finansowej szpitali - rosnące zadłużenie szpitali,

 nieskoordynowane działania nadzorcze wynikające ze zbyt licznej liczby 

podmiotów tworzących,

 wyniszczająca konkurencja między podmiotami leczniczymi,

 nieskoordynowana opieka nad pacjentem,

 niedoinwestowanie sektora ochrony zdrowia,

 niewystarczające oraz nieadekwatne zasoby systemu ochrony zdrowia,

 epidemia COVID-19.

Pytanie 3. Co zakłada się jako końcowy efekt pracy zespołu? A w szczególności 

co należy rozumieć przez przekształcenia właścicielskie? Czy restrukturyzacja szpitali 

ma w zamiarze Ministerstwa Zdrowia doprowadzić do zwiększenia liczby, 

czy też zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych dziedzinach lecznictwa 

szpitalnego? Czy restrukturyzacja szpitali ma w zamiarze Ministerstwa Zdrowia 

doprowadzić do zwiększenia, czy do zmniejszenia wysokości nakładów finansowych 

dla restrukturyzowanych placówek?
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Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie założeń rozwiązań dotyczących 

restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

świadczenia szpitalne (nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r.), a następnie 

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia projektu ustawy 

na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków 

Regulacji (nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.), w szczególności obejmujących swym 

zakresem:

1) restrukturyzację szpitali, w tym ich zobowiązań;

2) przekształcenia właścicielskie;

3) konsolidację sektora szpitalnictwa, przeprofilowanie szpitali oraz zmianę 

struktury świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale;

4) zwiększenie efektywności i jakości procesów zarządczych oraz nadzorczych;

5) utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad procesami 

restrukturyzacyjnymi w sektorze szpitalnictwa i za jego rozwój;

6) utworzenie korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić 

certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia;

7) utworzenie korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić 

certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia;

8) uwzględnienie specyfiki instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przekształcenia właścicielskie, ujednolicenie 

i zmniejszenie liczby organów tworzących są jednym z możliwych narzędzi 

restrukturyzacyjnych w tym obszarze. Zmniejszenie liczby organów tworzących może 

wyrażać określone efekty i nowe możliwości zarządzania potrzebami zdrowotnymi 

na wyższym poziomie w sposób jednolity, wystandaryzowany na danym terenie. 

Rozproszony nadzór właścicielski może utrudniać ustalenie wspólnej polityki wobec 

podmiotów leczniczych oraz ograniczać efekty w zakresie przeprofilowania 

i konsolidacji, skutkując równocześnie brakiem koordynacji działań na danym obszarze, 

niską efektywnością leczniczą i ekonomiczną szpitali. Podejście to jest daleko 

wykraczające poza zmiany struktury właścicielskiej, albowiem chcemy zaprezentować 

w stosownym czasie założenia kompleksowej reformy szpitalnictwa.
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Należy zauważyć, iż obecnie nie wypracowano jeszcze szczegółowych i ostatecznych 

rozwiązań w tym obszarze. Dlatego też jest zbyt wcześnie na prezentacje 

jednoznacznych koncepcji i rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie. 

Ministerstwo Zdrowia pragnie zapewnić, iż dokłada wszelkich możliwych starań 

w kierunku przygotowania rozwiązań umożliwiających dopływ dodatkowych środków 

finansowych do systemu i poprawę sytuacji finansowej samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej borykających się z problemem spłaty zadłużenia. 

Tym niemniej istotnego znaczenia nabiera realizowana obecnie kwestia wzrostu 

nakładów na ochronę zdrowia jako wyraz m.in. szczególnego zainteresowania państwa 

wobec zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania szpitali, jak również 

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 

poz. 1398, ze zm.), wprowadza gwarantowany minimalny pułap środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia i określa ścieżkę dojścia do poziomu 

6% PKB. Zgodnie z tą ustawą środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB 

byłyby przeznaczane na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej już 

od roku 2024, w tym na leczenie szpitalne. Wobec powyższego podmioty lecznicze będą 

dysponowały większymi środkami finansowymi przekazywanymi w ramach kontraktu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia, co wpłynie pozytywnie na sytuację finansową 

podmiotów leczniczych.

Pytanie 4. Czy prace zespołu będą miały na celu urealnienie wyceny świadczeń 

zdrowotnych udzielanych w szpitalnictwie?

Wycena świadczeń zdrowotnych nie jest przedmiotem prac ww. Zespołu. Należy 

podkreślić, iż Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na bieżąco prowadzi 

prace nad analizą i weryfikacją wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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