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Od wielu lat toczy się dyskusja na temat kształtu opieki zdrowotnej. Reformy służby 
zdrowia miały być receptą uzdrawiającą system, który funkcjonował przed przekształce-
niami ustrojowymi i  niedostosowany był do rzeczywistości, jaka przyszła po 1989  r. 
Zmiany nie do końca spełniły pokładane w nich nadzieje i dlatego po raz kolejny wpro-
wadzano nowe rozwiązania, często na fali protestów środowisk medycznych lub pod 
wpływem koniunktury politycznej.

Dokonująca się ewolucja systemu społeczno-gospodarczego w  Polsce zmieniła, choć 
w  różnym stopniu, wiele dziedzin życia. Nie ominęło to także służby zdrowia, której 
wyznaczono w poprzednim okresie rolę jednego z kluczowych argumentów przemawia-
jących za wyższością ustroju i gospodarki planowej. Taka postawa i brak podstawowych 
mechanizmów rynkowych w polityce zdrowotnej tamtego okresu spowodowały narasta-
jące dysproporcje pomiędzy możliwościami państwa, a potrzebami Polaków, przyzwy-
czajonych do nieograniczonego dostępu do świadczeń. Rosnące zadłużenie państwo-
wych, a  potem samorządowych placówek służby zdrowia z  dość niskim poziomem 
jakości świadczeń, głównie z powodu braku dostępu do nowoczesnego sprzętu i techno-
logii medycznych, wskazało, że obrany i kontynuowany wówczas kierunek nie był wła-
ściwy. Ciągłe zadłużanie się placówek służby zdrowia, a przede wszystkim szpitali, grozi-
ło dalszym, drastycznym obniżeniem jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Jedynym wyjściem była reforma systemu. Początkowo niezbyt daleko idące zmiany, po-
tem coraz odważniejsze i kilkakrotnie poprawiane, oprócz pozytywnych skutków, spo-
wodowały niezadowolenie związane z  powszechnym poczuciem zmniejszenia dostęp-
ności do świadczeń i coraz większej komercjalizacji usług.

Podstawowe pojęcia, można powiedzieć – dogmaty, zostały podważone i przedefiniowa-
ne. Służbę zdrowia – powszechnie używane określenie jeszcze kilkanaście lat temu – za-
stąpiły takie pojęcia, jak rynek zdrowotny, kontrakty, prywatna opieka i leczenie. Ochro-
na zdrowia, rozumiana jako wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia 
jak najlepszych warunków zdrowotnych poprzez ich rozpoznanie i  działanie na rzecz 
zdrowia ludności, a  szczególnie opieka zdrowotna, rozumiana jako działania profilak-
tyczno-lecznicze, stały się w odczuciu wielu Polaków coraz mniej powszechnie dostępne. 
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Entuzjazm reformatorski końca lat dziewięćdziesiątych skutecznie został zahamowany 
doświadczeniem funkcjonowania systemu u schyłku działalności kas chorych i począt-
kiem działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Kolejne 8 lat upłynęło na 
ulepszeniach, pomysłach, planach i kontrplanach, co nie zmieniło faktu, że świadczenia 
zdrowotne były udzielane bez względu na problemy systemowe. Okres ten cechował się 
permanentnym oczekiwaniem wszystkich zaangażowanych środowisk na zmiany syste-
mowe. 

Nie jest pewne, czy oczekiwania te były wyrazem troski, świadomości konieczności 
kontynuacji reform lub dokonania zmian, czy też stanowiły alibi dla braku zdolności do 
podejmowania decyzji, zwłaszcza w  sektorze publicznym w  opiece zdrowotnej, kiedy 
wiadomo było, że powszechna dostępność każdego do dobrych świadczeń przy dobrej 
kondycji świadczeniodawców nie jest możliwa do osiągnięcia bez wyrzeczeń. 

W tym czasie względnie wysoki poziom wzrostu gospodarczego i związany z nim wzrost 
nakładów na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych doprowadził 
w wielu miejscach do ograniczenia umiejętności prowadzenia podmiotów opieki zdro-
wotnej, nadzorowania ich oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb i rosnących 
kosztów działalności świadczeniodawców. W efekcie pojawiło się niekontrolowane zja-
wisko zadłużenia wielu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
(SPZOZ-ów), którego nie udało się skutecznie zlikwidować, mimo podjętych działań 
restrukturyzacyjnych wspartych przez państwo.

Konfrontacja coraz silniejszego sektora niepublicznego i wielu efektywnie zarządzanych 
SPZOZ-ów doprowadziła do postawienia tez, które legły u  podstaw wprowadzonej 
w życie ustawy o działalności leczniczej. Kolejna próba, tym razem bardziej głęboka, re-
formy systemu zbliża nas do rynkowego modelu opieki zdrowotnej i uświadomienia so-
bie odpowiedzialności za działania na tym polu.

Zapisane w ustawie o  działalności leczniczej mechanizmy wyznaczyły nowe warunki 
prowadzenia działalności leczniczej, „zmuszając” podmioty tworzące, które ustawa na-
zywa dotychczasowymi organami założycielskimi, do podejmowania decyzji, i wskazuje 
jednocześnie czas na przeprowadzenie zmian.

Ustawa stała się silnym bodźcem dla kontynuacji reformy sektora ochrony zdrowia po 
stronie świadczeniodawców, pozostawiając system po stronie płatnika w dotychczaso-
wym kształcie. Brak zmian legislacji tej części niewątpliwie ogranicza, a  może nawet 
zniweczyć przewidywane korzyści z wprowadzenia ustawy. Zapowiedzi zmian w obsza-
rze systemu ubezpieczeniowego oraz podatkowego nie znalazły jak dotąd odzwiercie-
dlenia w postaci regulacji prawnych.

Nie zmienia to faktu, że podmioty lecznicze i  ich podmioty tworzące stanęły wobec 
strategicznej zmiany funkcjonowania. Umiejętność poradzenia sobie w nowej sytuacji 
wyznaczy miejsce tych podmiotów na mapie świadczeń opieki zdrowotnej, wystawi 
ocenę podmiotom tworzącym publicznym i niepublicznym oraz zdecyduje o przyszłym 
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kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ma to szczególne znaczenie wobec otwarcia 
granic UE na swobodny przepływ osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych, co – w konsekwencji – osłabi dotychczasowe ograniczenia systemu ochro-
ny zdrowia, ale też wprowadzi silne impulsy konkurencyjności. 

Książka ta w przystępny sposób analizuje dotychczasowe wysiłki reformatorskie w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej w  Polsce. Wskazuje jak w  praktyce dokonać przekształcenia 
SPZOZ-u, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dostosować inne formy dzia-
łalności leczniczej do nowej rzeczywistości. W swojej treści skupia się na praktycznych 
elementach popartych doświadczeniem autorów oraz zarządzających podmiotami sek-
tora ochrony zdrowia, wskazując narzędzia do tego przekształcenia.

W książce wyjaśniono pojęcia stosowane w ustawie o działalności leczniczej, uwzględ-
niając nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wskazano i  omówiono 
nowe formy działalności leczniczej, a co najważniejsze – podjęto próbę odpowiedzi na 
pytania: w jaki sposób dokonać przekształceń, jakimi narzędziami zarządczymi posługi-
wać się, aby dobrze zaplanować i przeprowadzić zmiany, jak rozpoznać otoczenie i okre-
ślić możliwą do spełnienia w nim rolę świadczeniodawców. Zawiera praktyczne wska-
zówki dotyczące restrukturyzacji zobowiązań, przede wszystkim najbardziej zadłużonych 
SPZOZ-ów, i  wskazuje zarówno możliwości i  korzyści, jak i  niebezpieczeństwa z  tym 
związane. Wskazano różne, możliwe do prowadzenia formy działalności, poddając ana-
lizie korzyści i niebezpieczeństwa udzielania świadczeń różnego rodzaju.

W  książce poruszono także temat strategii spółki prowadzącej działalność leczniczą, 
omówiono zasady rachunkowości w procesie przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa 
handlowego, a  także praktyczne aspekty prowadzenia działalności, w  tym dotyczące 
spraw pracowniczych, perspektyw informatyzacji, zagadnienia benchmarkingu, zasady 
prowadzenia dokumentacji medycznej pod kątem wymogów płatnika oraz podstawy 
nowoczesnego marketingu usług zdrowotnych. Omówiono również model fuzji różnych 
SPZOZ-ów, jako jednej z metod poprawy funkcjonowania SPZOZ-ów.

Książka wskazuje narzędzia niezbędne do wykorzystania przy przekształceniach, które 
pozwalają zoptymalizować ich kierunek i zminimalizować niebezpieczeństwa porażki.

Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14.6.2012 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej, która obowiązuje od 30.6.2012 r.

Jesteśmy przekonani, że spełni ona oczekiwania menedżerów opieki zdrowotnej, mene-
dżerów podmiotów leczniczych, którzy będą przeprowadzać swoje zakłady i przedsię-
biorstwa przez ten trudny okres przekształceń.

Zespół autorów


