
UWAGI DO KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY 

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem 

programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-

gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji 

reformy i inwestycje.  

Realizacja KPO została skoncentrowana wokół następujących, pięciu komponentów, stanowiących 

obszary koncentracji reform i inwestycji: 

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki, 

B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, 

C. Transformacja cyfrowa, 

D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, 

E. Zielona, inteligentna mobilność. 

Wyzwaniem Komponentu D - Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia -  jest 

wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego 

reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne, a celem Komponentu jest sprawne 

funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości 

świadczeń zdrowotnych. 

Cele szczegółowe koncentrują się na: 

D.1 Poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia 

epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną. 

D2. Rozwoju kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnieniu potencjału uczelni medycznych i 

podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr. 

D3. Rozwoju badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie 

odporności systemu ochrony zdrowia. 

Uwagi ogólne: 

 Szacunkowy koszt realizacji komponentu D wynosi 4 262 mln EUR.  W ocenie Forum 

Związków Zawodowych jest to budżet zbyt niski.  

 Koniecznym jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat źródeł finansowania ochrony 

zdrowia. Pominięto niektóre wskaźniki, niezbędne dla kluczowych obszarów finansowania, 

których zmiany mogłyby być obiektywnymi miernikami efektywności. W szczególności nie 

uwzględniono wskaźnika dla oceny efektywności systemu, tj. liczby zgonów (w tym zgonów 

nadwyżkowych) w stosunku do poprzednich okresów. Oczywiście, liczne wskaźniki 

ekonomiczne również są niezwykle istotne, jednak zasadniczy problem wywołany przez 

epidemię COVID-19 to nadmierna, a także przyśpieszona w niektórych grupach wiekowych 

umieralność. Przyczyn zwiększonej umieralności możemy odszukiwać w niedostatecznym 

przygotowaniu systemowym do walki z pandemią COVID-19: brak ośrodków kwarantanny, 

izolatoriów, odpowiednich przepisów prawnych, niedostosowaniu infrastruktury podmiotów 

leczniczych: izolatki, śluzy, boksy oraz braku dostatecznej ilości sprzętu, ale – co niezwykle 

istotne – braków kadrowych. Dostępne opracowania w tym zakresie należy wykorzystać w 



celu przygotowania kolejnych działań służących zmniejszeniu umieralności, tym bardziej, że w 

KPO wspomniano już, że liczba ,,zgonów możliwych do uniknięcia dzięki interwencji 

medycznej w dalszym ciągu jest dużo wyższa niż średnia UE (…)”. 

 Na stronie 14 dokumentu wskazano cele rozwoju Polski w perspektywie średnio - i 

długookresowej. Mają być to: wzmocnienie potencjału gospodarczego kraju i regionów oraz 

konwergencja do poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego najsilniejszych gospodarek w 

UE; zapewnienie dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli oraz podnoszenie zdolności 

instytucjonalnych państwa. W zakresie celu, jakim jest bezpieczeństwo obywateli w sposób 

niewystarczający został podkreślony aspekt bezpieczeństwa zdrowotnego. Wiadomo 

przecież, że poprawa dostępu i  gwarancja jakości opieki zdrowotnej przyczyniają  się do 

polepszenia warunków życia ludności co przekłada się również na wydłużenie życia kobiet i 

mężczyzn.  

 Proponujemy uzupełnić wyzwania poprzez rozszerzenie części 4: Wyższa jakość i lepszy 

dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu 

ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne o świadczenia jednodniowe i ambulatoryjne 

(AOS). Pozwoli to zminimalizować ryzyko zakażeń w placówkach ochrony zdrowia, 

jednocześnie zwalniając zasoby infrastrukturalne i kadrowe, które będą konieczne leczenia 

powikłań długookresowych po SARS-CoV-2. Konsekwencją wprowadzenia zaproponowanego 

uzupełnienia będzie potrzeba uzupełnienia komponentu, obejmującego rozwiązania 

dotyczące modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych oraz szerszego wykorzystania 

rozwiązań cyfrowych, sprzyjające zwiększeniu dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych 

bez względu na miejsce zamieszkania, o zmianę sposobu finansowania świadczeń 

zdrowotnych w celu stymulowania zwiększenia udziału świadczeń ambulatoryjnych i 

jednodniowych.  

 Oprócz szeroko rozumianej poprawy infrastruktury podmiotów leczniczych, niezbędnym dla 

zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielonych świadczeń jest przeprowadzenie 

strukturalnej zmiany systemu finansowania świadczeń, w szczególności szpitalnych i 

ambulatoryjnych. Obecne mechanizmy finansowania nie sprzyjają optymalizacji wydawania 

środków finansowych, polegają na prowadzeniu diagnostyki i leczenia w warunkach 

szpitalnych, i angażują zbędne zasoby infrastrukturalne i kadrowe.  

Uwagi szczegółowe:  

Ad. D1 - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz 

jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia 

epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną. 

W prezentowanym dokumencie zakres proponowanych reform i inwestycji odpowiadających na 

wyzwania demograficzne. 

Ograniczenie się do poprawy infrastruktury podmiotów leczniczych w dziedzinach takich jak geriatria, 

opieka długoterminowa jest niewystarczające.  Nie ulega wątpliwości, że należy doposażać wszystkie 

podmioty lecznicze w nowoczesny sprzęt. Unowocześnienie bazy komputerowej w niektórych 

zakładach leczniczych to absolutny wymóg, m.in. w celu szybszego transferu danych niezbędnych do 

rozliczeń oraz pracy na programach medycznych do obsługi systemów typu e-pacjent. Jednocześnie 

nie można zapominać np. o stopniu przystosowania jednostek świadczących ambulatoryjną opiekę 

zdrowotną do potrzeb osób niepełnosprawnych, który jak wynika ze statystyk jest niewystarczający.  

Rozwój usług cyfrowych, jak pokazała praktyka, sprawdza się w dobie pandemii i zasługuje na dalsze 

wzmocnienie, ale też należy zwrócić uwagę, że zdalna interakcja pomiędzy kadrą medyczną  



a pacjentem nie do końca się sprawdziła (wycofano się np. z teleporad dla dzieci). Dlatego należy 

wprowadzać tego typu rozwiązania z równoczesnym nadzorem nad podmiotami leczniczymi, dbając 

zarówno o umiejętności cyfrowe kadr jak i pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem dobra 

pacjenta. 

Ad D2 -  Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnieniu potencjału uczelni medycznych  

i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr. 

Zapewnienie odpowiedniej ilości kadr medycznych jest podstawowym warunkiem funkcjonowania 

systemu opieki zdrowotnej. Zwiększenie liczebności personelu medycznego jest oczekiwane  

i pożądane, mając na uwadze dostępne statystyki dotyczące starzenia się kadr medycznych oraz 

doświadczeń aktualnego stanu pandemii. Nie można jednak nie zauważyć, że na stronie 169. 

dokumentu postawiono nietrafioną diagnozę swoistego kryzysu kadrowego. Czynnikami tymi  

są przecież skandaliczne warunki pracy oraz nieodpowiednie wynagrodzenie. Zwiększona – przez 

zwiększenie liczby miejsc na kierunkach medycznych - liczba absolwentów nic nie da, jeśli po latach 

ciężkich i wymagających studiów, przy olbrzymim zakresie odpowiedzialności (prawnokarnej, 

cywilnej, zawodowej) oferuje się im wynagrodzenie zasadnicze zbliżone do wynagrodzenia 

pracowników działalności podstawowej. Niezbędne jest również zagwarantowanie godnych 

warunków pracy, gdyż europejskie rynki pracy są zbyt zachęcające. Należy myśleć o zapewnieniu 

liczby osób wykonujących zawody medyczne w stosunku do ilości 1. tys mieszkańców – zgodnie z 

danymi i badaniami OECD. 

Apelujemy, że odbudowa kadr medycznych w Polsce do poziomu współczynników europejskich 

spowoduje zastopowanie nadwyżkowych zgonów.  

Nie można również nie dostrzegać faktu, iż wiele osób o wykształceniu medycznym pracuje poza 

zawodem, często w administracji jednostek służby zdrowia. Jest to w większości spowodowane 

niezadowalającą wysokością zarobków i ciężkimi warunkami pracy. Nieuwzględnienie wskazanego 

zjawiska i skoncentrowanie się wyłącznie na zwiększeniu dostępu do zawodu bez wspierania 

pozostawania w zawodzie będzie równoznaczne ze zmarnotrawieniem części wydatków 

inwestycyjnych na edukację przyszłego personelu medycznego.  

KPO nie wypełnia i nie musi wypełniać wszystkich potrzeb systemu, jednak dla pewnej spójności 

dokumentu z systemem warto byłoby wskazać czy i ewentualnie w jakim dokumencie kwestia 

utrzymania kadr medycznych w wykonywaniu zawodu medycznego po ukończeniu edukacji jest 

poruszona. 

 

Ad D3 - Rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie 

odporności systemu ochrony zdrowia. 

Opracowanie niesłusznie pomija kwestie profilaktyki, która jest znacznie tańsza niż późniejsze 

leczenie, co w kontekście wydatków inwestycyjnych, o strategicznym – długookresowym charakterze 

– powinno zostać uwzględnione. Ze względu na przyjęty system ubezpieczeń, planowanie systemu 

profilaktyki zdrowotnej powinno mieć miejsce z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy. Mimo 

istnienia procedur umożliwiających dostęp do świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych, 

wiele osób z różnych powodów z nich nie korzysta i się nie leczy. W konsekwencji osoby te trafiają do 

lekarza dopiero w stanie zagrożenia życia lub za późno, by można było mówić o profilaktyce lub 

zapobieganiu chorobom. Jest to szczególnie niebezpieczne w dobie zagrożeń epidemicznych. Istnieje 

potrzeba zmiany regulacji dostępu do świadczeń zdrowotnych, którego skutkiem byłby dostęp do 



świadczeń zdrowotnych dla wszystkich. Z pewnością przyczyniłoby się to do zmniejszenia obawy 

przed koniecznością poniesienia kosztu kontaktu z lekarzem, do podejmowania działań 

profilaktycznych oraz do osiągnięcia założonego celu zwiększenia dostępności do świadczeń 

zdrowotnych.  


