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Dnia 19 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci podczas którego omówiono sytuację 

finansową szpitali klinicznych i instytutów ze szczególnym uwzględnieniem zakresów 

pediatrycznych.  

Pani Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia  

w latach 2007-2009, obecnie Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Akademickiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu przedstawiła analizę dotyczącą poziomu zobowiązań instytutów 

badawczych i szpitali klinicznych w latach 2010-2012. Analiza sytuacji finansowej szpitali 

klinicznych i instytutów została dokonana na podstawie danych ankietowych z 54 placówek. 

Zakres zebranych w ankiecie danych dotyczył poziomu zobowiązań, w tym zobowiązań 

wymagalnych, osiągniętych wyników finansowych oraz poziomu przychodów, kosztów  

i wyników oddziałów i komórek o charakterze pediatrycznym. Analizą objęto 93% ogólnej 

liczby instytutów badawczych i szpitali klinicznych wykonujących świadczenia zdrowotne,  

w tym 9 instytutów badawczych, co stanowi 69% ogółu placówek tego rodzaju oraz  

45 szpitali klinicznych, co stanowi 100% ogółu tych placówek.  

Analizy dotyczące poziomu zobowiązań instytutów badawczych i szpitali klinicznych 

oraz wysokości ponoszonych strat, wskazują na pogłębianie się, w analizowanym okresie, złej 

sytuacji finansowej tych placówek leczniczych. W zbadanych placówkach realizujących 

procedury pediatryczne sytuację finansową ocenić należy niekorzystnie. Potwierdzają  

to wyniki analizy dynamiki zmian poziomu zobowiązań wymagalnych w okresie od stycznia 

2010 r. do września 2012 r. w instytutach badawczych i szpitalach klinicznych realizujących 

świadczenia dla pediatrii, które wskazują na wyższy niż przeciętny wzrost zobowiązań. 

Wyniki finansowe analizowanych instytutów badawczych wykonujących świadczenia  

o profilu pediatrycznym wskazują, iż średnio każda z tych placówek generuje miesięcznie 

stratę na poziomie około 1,53 miliona zł, czyli w tempie o 50% wyższym niż ogół badanych  



instytutów. Podobne tempo przyrostu strat zauważa się w szpitalach klinicznych realizujących 

zadania o profilu pediatrycznym. Średnio jeden szpital kliniczny realizujący te zadania 

generuje miesięcznie stratę na poziomie około 750 tys. zł, czyli również w tempie o 50% 

wyższym niż ogół badanych szpitali klinicznych. 

Na wstępie dyskusji przewodnicząca Zespołu Senator Alicja Chybicka wyraziła 

nadzieję, że poczynając od 1 stycznia 2013 roku procedury będą lepiej przeliczane przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia a zawierane kontrakty będą uzupełniane o brakujące środki 

finansowe. Jednocześnie pani Senator zwróciła uwagę, że w 2013 roku szpitale kliniczne będą 

przekształcane w spółki handlowe, co może doprowadzić do likwidacji tych jednostek 

leczniczych.  

Pani Barbara Wawrzeńczyk-Anders, Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zauważyła, że 

w przedstawionej analizie brak jest oceny sytuacji finansowej Szpitalnych Oddziałów 

Ratunkowych. Oddziały te generują średnio 10% strat finansowych całego szpitala. Tak 

zwane nadwykonania nie są płacone a ponadto NFZ zwraca środki finansowe dopiero po 

zakończeniu leczenia, czasem po kilku latach od jego rozpoczęcia.  

Pani Małgorzata Ścieszko, Dyrektor ds. Ekonomicznych Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego nr 4 w Łodzi zwróciła uwagę na niedoszacowanie kosztów opieki nad dzieckiem 

w porównaniu do kosztów opieki nad osobą dorosłą. Różnica zauważalna jest  

w szczególności przy rehabilitacji dzieci i dorosłych. Rehabilitacją dziecka zajmuje się często 

kilku specjalistów, podczas gdy osobę dorosłą zazwyczaj rehabilituje jeden specjalista. 

Ponadto dzieci, które przyjmowane są do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, nie są 

odsyłane do innych placówek, generują tym samym wysokie koszty dla tych szpitali,  

w których funkcjonują takie oddziały.  

Kontynuując ten wątek Senator Helena Hatka zwróciła uwagę na to, że do Szpitalnych 

Oddziałów Ratunkowych trafiają pacjenci, których diagnozowaniem i leczeniem  

w większości przypadków powinni zajmować się lekarze rodzinni.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia Senator Rafał Muchacki zaapelował do uczestników 

posiedzenia o nadsyłanie dezyderatów czy propozycji zmian ustawowych, które mogą stać się 

przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie.  

Na zakończenie posiedzenia Senator Alicja Chybicka podkreśliła, że konieczna jest, jej 

zdaniem, specjalna ustawa, która regulowałaby w kompleksowy sposób sytuację szpitali 



klinicznych. Nadto konieczne jest wydłużenie o rok vacatio legis art. 216 1 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczącego przekształcania szpitali klinicznych  

w spółki handlowe.  
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1 Art. 216. „Obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjno-
prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeżeli 
ujemny wynik finansowy tego zakładu nie może być pokryty w sposób określony w art. 59, 
powstaje po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok 
obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.  
 
 


