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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Poniżej przedstawiam stan przedmiotowej sprawy, a na końcu wysuwam dwa postulaty dotyczące zrewi-

dowania – co już pan personalnie uczynił – polityki Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza w odniesie-
niu do inwestycji w lecznictwie, których czas zwrotu nakładów liczy się w dziesiątkach lat. 

15 września 2011 r. partner prywatny (InterHealth Canada Limited) podpisał w formie PPP (ustawa z dnia 
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym – Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, ze zm.) umowę z 
powiatem żywieckim na zaprojektowanie nowego szpitala w Żywcu, który ma świadczyć usługi dla społecz-
ności mieszkającej na tym obszarze, jego budowę, wyposażenie oraz zarządzanie nim. Projekt ten jest pierw-
szą w Polsce transakcją PPP w sektorze ochrony zdrowia, która zakłada, iż po uzyskaniu zamknięcia finan-
sowego (uzyskania środków na sfinansowanie inwestycji) powiat przyzna partnerowi prywatnemu trzydzie-
stoletnią koncesję. Wkładem ze strony powiatu będzie działka, na której zostanie wybudowany nowy szpital, 
oraz kontrakty zawarte z NFZ przez ZZOZ w Żywcu. Wejście w życie umowy PPP jest uzależnione od speł-
nienia tylko jednego warunku – uzyskania zamknięcia finansowego przez partnera prywatnego. Oznacza to 
konieczność uzyskania kredytu oraz zebrania wkładu własnego wymaganego do wdrożenia i realizacji pro-
jektu. 

Partner prywatny, wspierany przez powiat żywiecki, usilnie stara się o spełnienie tego warunku finanso-
wego. Zwrócił się on praktycznie do wszystkich polskich banków, a także do kilku europejskich oraz mię-
dzynarodowych. Informacje zwrotne, które otrzymał partner prywatny, są zbieżne i dominuje w nich prze-
świadczenie, że chociaż inwestowanie w szpital w ramach PPP jest absolutnie uzasadnione z biznesowego 
punktu widzenia, a popyt na świadczenia jest niepodważalny, to jednak system kontraktowania przez NFZ 
stanowi dużą przeszkodę w zdobyciu pieniędzy. 

Składają się na to dwie sprawy. Po pierwsze, NFZ przyznaje kontrakty wyłącznie na okres maksymalnie 
do trzech lat, więc nie ma pewności, czy partner prywatny nadal będzie miał przyznany kontrakt przez cały 
okres trwania projektu. Po drugie, NFZ nie gwarantuje, iż pieniądze z jego budżetu będą szły za pacjentem, 
czyli, inaczej rzecz ujmując, nie gwarantuje redystrybucji funduszy z innych szpitali, które obecnie zajmują 
się pacjentami z Żywca ze względu na brak odpowiednich warunków do świadczenia opieki zdrowotnej w 
samym Żywcu. Innymi słowy, system kontraktowania NFZ nie wspiera długoterminowego finansowania w 
służbie zdrowia, a ponieważ właśnie takie projekty związane z infrastrukturą w opiece zdrowotnej wymagają 
długiego czasu, aby inwestycja się zwróciła, stanowi to największe wyzwanie, przed którym na drodze do 
osiągnięcia zamknięcia finansowego stoją i powiat, i partner prywatny. 

Zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w Żywcu nie może zostać zaspokojone przez istniejące ośrodki, co 
prowadzi do sytuacji, w której pacjenci szukają leczenia w innych miejscach, a listy oczekujących cały czas 
się wydłużają (obecnie istniejący szpital w Żywcu liczy już sobie sto lat). 

Tworzenie nowego szpitala stanie się poważnym źródłem zatrudnienia zarówno podczas fazy budowy, jak 
i – co jeszcze ważniejsze – po jego otwarciu. Szpital ten będzie odgrywał trwałą i ważną rolę, a także stanie 
się źródłem przychodów dla gospodarki powiatu żywieckiego. Szpital nie tylko będzie płatnikiem wszystkich 
lokalnych podatków, ale także ważnym pracodawcą zarówno dla wykwalifikowanych pracowników, jak i dla 
personelu niemedycznego, który znajdzie zatrudnienie w różnych usługach wymaganych do prawidłowego 
działania szpitala, a świadczonych przez lokalnych dostawców. Polepszona reputacja szpitala zachęci tury-
stów i spowoduje napływ przychodów do regionu, a także spowoduje, że powiat żywiecki stanie się atrakcyj-
nym miejscem do zamieszkania. 

Partner prywatny planuje zaprogramować możliwości szpitala w taki sposób, aby mógł on służyć w czasie 
zmian demograficznych, które będą zmierzały w kierunku starzenia się społeczeństwa. Pomimo że obecnie 
przyrost naturalny wynosi -0,1% rocznie, oczekuje się, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat liczba mieszkań-
ców Żywca w wieku powyżej sześćdziesięciu lat zwiększy się o około 5%. Taka zmiana w strukturze wieko-
wej powiatu będzie stanowiła kolejne obciążenie dla służby zdrowia w regionie, gdyż koszt opieki zdrowot-
nej zwiększa się z wiekiem prawie w postępie geometrycznym. Wdrożenie kompleksowego programu 



usprawniającego opiekę geriatryczną i długoterminową zmniejszyłoby negatywne konsekwencje starzenia się 
społeczeństwa. 

Powyższe plany są gotowe do wdrożenia, ale zależą całkowicie od zdolności partnera prywatnego – 
wspieranego przez powiat – do zapewnienia finansowania. Jak już zostało to przedstawione wcześniej, sys-
tem działania NFZ stanowi przeszkodę w osiągnięciu wspomnianego celu i dlatego moim zdaniem konieczne 
są następujące działania. Po pierwsze, otrzymanie przez Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zgody od 
centrali NFZ na zobowiązanie się do zorganizowania konkursu na kontrakt długoterminowy lub na udzielenie 
długoterminowego przedłużenia kontraktu NFZ dla powiatu, który z kolei może zostać scedowany na partne-
ra prywatnego. Po drugie, potwierdzenie, że Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach wyraźnie zgadza się z 
zasadą, że „pieniądze podążają za pacjentem”, co oznacza, że partner prywatny może być pewien zwiększe-
nia limitów kontraktowych przez BFZ w sytuacji, w której pacjenci w wyniku inwestycji czynionych przez 
partnera prywatnego wrócą do nowego szpitala PPP, przy założeniu oczywiście, że zarówno szpital, jak i 
procedury medyczne spełniają wszystkie wymogi NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
opieki medycznej. 

Proszę pana ministra o wsparcie tej pionierskiej inicjatywy władz powiatu żywieckiego oraz firmy kana-
dyjskiej i o udzielenie im – przez podległy panu Narodowy Fundusz Zdrowia – wszelkiej pomocy. 

Z poważaniem 
Tadeusz Kopeć 

 




