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1.System zdrowotny od wielu lat cierpi na dramatycznie postępującą chorobę jaką jest  pogłębiająca 

się nierównowagę między potrzebami zdrowotnymi, a dostępnymi zasobami niezbędnymi dla 

funkcjonowania systemu. Nierównowagą między stroną popytową a podażową w systemu 

zdrowotnego (patrz schemat obrazujący obie strony systemu) jest w Polsce szczególnie doskwierająca, 

ponieważ wysoka dynamika czynników popytowych napotyka na silne ograniczenia po stronie 

podażowej.       

 

    

 

Wzrost potrzeb wywołanych czynnikami demograficznymi (późne wejście w kolejną transformacji 

demograficznej – wysokiej dynamiki starzenia się społeczeństwa), społeczno – ekonomicznymi 

(wzrost wykształcenia i dochodów) oraz technologicznymi napotyka ograniczenia nie tylko w 

‘produkcji’ usług zdrowotnych, ale też w rozwoju zasobów będących czynnikami tej produkcji, a 
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przede wszystkim kadr medycznych.  Tak czy inaczej potrzebna jest zmiana w podejściu do 

finasowania ochrony zdrowia.   Potrzebne są środki dla ochrony zdrowia  i to nie tylko na bieżącą 

działalność usługową, ale także na inwestycje w zasoby kadrowe, infrastrukturalne oraz narzędzia 

efektywnego rządzenia. Ponadto pieniądze są potrzebne nie tylko na finansowanie usług leczniczych – 

na medycynę naprawczą, ale także na inne usługi systemu ochrony zdrowia: zdrowie publiczne, 

rehabilitację, opiekę długoterminową i paliatywną.  

 

2. Ograniczenia budżetowe w odniesieniu do ochrony zdrowia są w Polsce bardzo silne
1
. Mają dwa 

główne źródła. Z jednej strony jest to wynik realizacji liberalnego modelu gospodarki o niskich 

podatkach (i w konsekwencji skutkujących niskimi przychodami budżetowymi) jako modelu bardziej 

sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu. Z drugiej strony jest to wynik ograniczeń związanych z  

kryzysem finansów publicznych jako konsekwencji rozciągniętego i pełzającego w Polsce globalnego 

kryzysu finansowego i ekonomicznego. Polityka zwalczania nadmiernego deficytu ( także w wyniku 

presji ze strony UE) jest w dalszym ciągu silnym czynnikiem ograniczania wydatków na ochronę 

zdrowia, także wydatków na tworzenie zasobów dla ochrony zdrowia, np.  na kształcenie kadr 

medycznych.  Poszukując uzasadnienia dla makroekonomicznie niekorzystnych decyzji alokacyjnych 

dla ochrony zdrowia, można wskazać kilka stosowanych argumentów: 

  Ochrona zdrowia w krajach socjalistycznych była nadmierna w stosunku do możliwości jej 

dalszego finasowania na dotychczasowym poziomie. Zdaniem Janosa Kornai’a, wybitnego 

węgierskiego ekonomisty, był to stan nienormalny, ponieważ zakres świadczeń zdrowotnych 

przekraczał gospodarcze siły państwa (Kornai, Eggleston 2001). Stąd przywrócenie 

odpowiednich proporcji makroekonomicznych w gospodarce uznawał za istotny krok ku 

wyższej efektywności w gospodarce rynkowej, a to oznaczało mniej środków na sferę 

społeczną, a w tym – na ochronę zdrowia. Aby jednak sektor zdrowotny zanadto nie ucierpiał, 

a potrzeby zdrowotne społeczeństw postkomunistycznych były duże, to konieczne byłyby 

reformy poprawiające efektywność funkcjonowania w skali mikroekonomicznej oraz 

skuteczna kontrola popytu, aby uzyskać poziom względnej równowagi.  

  Budżetowy system ochrony zdrowia był wysoce nieefektywny i skorumpowany; wystarczy 

więc zwalczyć korupcję i poprawić efektywność w ramach modelu rynku wewnętrznego (z 

konkurencją płatników i producentów) i wtedy wystarczą znacznie mniejsze środki publiczne 

niż dotychczas. Mimo nieco innej argumentacji niż u Kornai’ i Eggelston wnioski co kierunku 

zmian były podobne.   

  Do dobrego zdrowia populacji przyczynia się wiele czynników, wśród których sektor 

zdrowotny nie jest zasadniczy. A możliwości oddziaływania państwa na te inne czynniki są 

ograniczone. Tymczasem sam mechanizm rynkowy dzięki dobremu zaopatrzeniu w żywność i 

leki przyczynił się do zdrowia bardziej niż publiczna opieka zdrowotna. Ten argument był 

wyraźnie artykułowany w Polsce, w której w latach 90-tych zmniejszyły się wskaźniki 

umieralności ogólnej oraz umieralności związanej z masowymi zachorowaniami na 

                                                           
1
 Rozważając problemy alokacji zasobów na potrzeby zdrowia na poziomie makroekonomicznym w Polsce, warto zwrócić 

uwagę na to, że sektor zdrowotny w okresie reform okresu transformacji zorientowanych na budowanie gospodarki rynkowej 

nie znalazł odpowiedniej rangi i uwagi, mimo zaangażowania licznych ekspertów i szumu medialnego wokół tworzenia i 

likwidowania kas chorych. Reforma zdrowotna przyniosła obniżenie nakładów na sektor zdrowotny oraz na inne działania 

związane ze zdrowiem. Oszacowana stopa składki, adekwatna do nakładów sprzed 1999 r. jako zaspokajająca potrzeby 

zdrowotne populacji kraju wynosiła 12 %. Ustalono ją jednak na poziomie 7% z deklaracją jej stopniowego podwyższania. 

Program podnoszenia składki rozpoczęty w 2001 r. zakończył się w 2007 r. na poziomie stopy 9% , ale premier rządu na tzw. 

Białym Szczycie służby zdrowia w styczniu 2008 r. zadeklarował jej dalsze podnoszenie. Wybuch światowego kryzysu 

ekonomicznego i finansowego zmienił kierunek działań w ochronie zdrowia. Przygotowano pakiet ustaw o restrykcyjnym 

charakterze, nastawionych na poszukiwanie oszczędności w finansach publicznych, w znacznej skali poprzez zmniejszenie 

skali refundacji leków. 
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niedokrwienną choroba serca, głównej przyczyny zgonów. W konsekwencji – wydłużyło się, 

po latach stagnacji, dalsze przeciętne trwanie życia. Skoro więc wzrasta dalsze przeciętne 

trwanie życia przy niskich nakładach, to wyższe są zbędne .   

 

3.W publicystyce oraz medialnych komentarzach analityków ekonomicznych instytucji finansowych 

utrwalano przekonanie, że sektor zdrowotny jest finansowany na wystarczającym poziomie, a problem 

z jego niezadawalającym funkcjonowaniem jest wynikiem niskiej efektywności zarządzania 

mikroekonomicznego, a przede wszystkim szpitali, które absorbują połowę  wydatków NFZ. 

Wskazano więc kierunek na prywatyzację szpitali jako remedium na poprawę efektywności w 

funkcjonowaniu ochrony zdrowia. W konsekwencji decyzje makroekonomiczne o ograniczoności 

środków dla ochrony zdrowia oraz podejmowane reformy adresowane do świadczeniodawców 

(zwanych obecnie podmiotami leczniczymi) wyostrzyły konflikt między kryteriami etycznymi oraz 

ekonomicznymi, który niejednokrotnie ma charakter dramatyczny. Co ma bowiem motywować 

działania podmiotu leczniczego: dążenie do tworzenia nadwyżki czy leczenie pacjentów bez względu 

na koszty tego leczenia? 

4.W debacie na temat zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia stale też powraca problem źródeł 

finasowania systemu; budżetowy (z podatków) czy ubezpieczeniowy ( ze składek).  Nie ma 

wątpliwości, jak podkreśla się w analitycznych raportach, że metoda polegająca na przedpłatach 

(prepayment), czyli na gromadzeniu środków zanim pojawi się potrzeba zdrowotna jest 

najpewniejszym sposobem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych. Przy czym nie chodzi tu o promocję 

społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Metoda przedpłat obejmuje też podatkowy sposób 

gromadzenia środków; zarówno w ramach podatków ogólnych, jak w ramach podatku oznaczonego.  

Odpowiedzi ekspertów nie są jednoznaczne. Tym bardziej, że ocena odnoszona jest raczej do skutków 

zdrowotnych niż do efektywności funkcjonowania systemu, a skutki zdrowotne nie są wprost zależne 

od tego, jak gromadzi się środki na ochronę zdrowia. (Wagstaff, 2009, Wagstaff, Moreno-Serra 2009)  

To, jaki system w danym kraju sprawdza się lepiej, zależy od ekonomicznego oraz instytucjonalnego 

poziomu rozwoju kraju, a także jego kultury społecznej. W krajach zamożnych oraz ugruntowanej 

tradycji instytucjonalnej państwa, nadal utrzymują się społeczne ubezpieczenia (SUZ) jako rdzeń 

systemu zdrowotnego. W krajach na niskim poziomie rozwoju, z niskim zatrudnieniem i wysokim 

bezrobociem, ubezpieczenia zdrowotne organizowane jako jedyny system publiczny stanowiłyby 

rodzaj uprzywilejowania pracujących na formalnym rynku pracy. Stąd postuluje się dla tych krajów 

raczej rozwiązania budżetowe. 

Kraje postkomunistyczne stosunkowo niedawno (w większości w latach 90-tych – Golinowska 2003) 

zmieniły swoje systemy budżetowego finasowania ochrony zdrowia (zwane modelem Siemaszki) na 

systemy społecznych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie we wszystkich społeczne ubezpieczenia 

zdrowotne (SUZ) obejmują pełny zakres świadczeń zdrowotnych. W niektórych zaledwie połowę (np. 

w Bułgarii). W Polsce jest to formalnie zakres znaczny i wzrastający. Budżet państwa nie finansuje 

bowiem nawet świadczeń o charakterze pozaubezpieczeniowym lub finansuje je na bardzo niskim 

poziomie. Niejednokrotnie przerzuca się dotychczasowe finansowanie budżetowe do NFZ (np. 

procedur wysokospecjalistycznych).    

5.Przeprowadzane reformy w sektorze zdrowotnym poprawiają efektywność funkcjonowania 

placówek zdrowotnych (podmiotów leczniczych). Natomiast gospodarowanie ograniczonymi 

zasobami finansowymi na szczeblu sektora zdrowotnego jest nieefektywne, ponieważ: a) wycena 

świadczeń nie uwzględnia w sposób adekwatny zarówno kosztów jak i preferencji zdrowotnych oraz 

jakości, b) brakuje narzędzi alokacji związanej z kryteriami dostępności, np. przestrzennej 
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(zaniechanie tworzenia sieci placówek) i ma miejsce ręczne sterowanie, a także  poddanie się 

naciskom interesariuszy, c) zaniechano regulacji pozwalających przestrzeganie ciągłości leczenia 

(dezintegracja systemu), d) brakuje narzędzi koordynacji procesów inwestycyjnych oraz bieżącego 

zasilania; każda inwestycja jest zagrożeniem dla utrzymania wydatków.  

6. System ochrony zdrowia w Polsce jest całkowicie nieprzygotowany na wyzwania przyszłości 

związane z dramatycznymi zmianami demograficznymi oraz epidemiologicznymi. Zgodnie z 

prognozami osoby starsze z chorobami przewlekłymi będą stanowić w ciągu najbliższych dwóch 

dekad do 60% odbiorców świadczeń.  Wydatki zdrowotne dla osób 65+ stanowią 1/3 całkowitych 

wydatków obecnie, a zgodnie z prognozami stanowić będą 47% w 2030 r. (Golinowska, Kocot, Sowa 

2013).     

Rekomendacje  

1.Jasne zdefiniowanie celów ochrony zdrowia (a nie odwoływanie się do efektów 

niezasłużonych), uwzględniając wskaźniki ilościowe osiąganych efektów w zakresie:    

o Równości dostępu i ciągłości leczenia (opieka koordynowana)   

o Zapewnienie oczekiwanej i możliwej do osiągnięcia jakości usług 

o Respektowanie zasad gospodarności i efektywnego wykorzystywania zasobów, a nie 

tworzenia motywacji do tworzenia zysku przez świadczeniodawców.      

2. Jednoznaczne zdefiniowanie odpowiedzialności państwa oraz jednostek i grup 

społeczeństwa – zdrowie jest bowiem dobrem publicznym i zarazem prywatnym. 

Podstawowa odpowiedzialność państwa:  

o Rozwój niezbędnych dla funkcjonowania sektora zasobów (finanse, kadry, 

infrastruktura, technologie medyczne) 

o Określenie gwarancji państwa i wskazywanie odpowiedzialności indywidualnej w 

finansowaniu świadczeń; rozważenie wprowadzenia indywidualnego udziału w 

kosztach z uwzględnieniem zdolności oraz skłonności do płacenia   

o Zapewnienie realizacji celów zdrowia publicznego z udziałem społeczeństwa (zdrowy 

styl życia > zdrowe starzenie się)       

 

3. Pożądana jest pilna zmiana wysoce fiskalnej polityki państwa w zakresie kształtowania środków 

finansowych na zdrowie. Niezbędny jest realny wzrost przychodów na świadczenia lecznicze, 

inwestycje w kształcenie kadry medycznej oraz określenie dodatkowych źródeł finansowania dla 

zdrowia publicznego i opieki długoterminowej.  

 

4. Potrzebne jest dopracowanie koncepcyjne, skonsultowanie i uchwalenie odkładanych ustaw o 

opiece długoterminowej oraz o zdrowiu publicznym.  

2. Niezbędne są działania prowadzące do uzyskania radykalnej poprawy narzędzi zarządzania 

publicznego w sektorze zdrowotnym, takie jak: 

 Informacja, analiza i ekspertyza -  wprowadzenie do MZ obowiązku realizacji funkcji 

analityczno – monitorującej  

 Strategia i planowanie, uwzględniające wyzwania przyszłości, a szczególnie: wprowadzenie 

do MZ prognozowania i systematycznego planowania potrzeb kadrowych( lub wprowadzenie 

innego rozwiązania instytucjonalnego z jednoznacznie zdefiniowaną i pełną 
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odpowiedzialnością za rozwój zasobów ludzkich dla sektora zdrowotnego i opieki 

długoterminowej),   

 Wprowadzenie do sektora zdrowotnego funkcji kontrolnej, obejmującej kompleksowo 

dostępność, jakość i racjonalność ekonomiczną (gospodarność w wykorzystaniu zasobów)  

 Zapewnienie koordynacji działania: MZ, płatnik (NFZ) i samorządy terytorialne; właściwie 

zdefiniowanych relacji administracji rządowej między sobą i z samorządami terytorialnymi,    

 Instytucjonalne zabezpieczenie merytorycznego i konstruktywnego dialogu między 

środowiskiem medycznym i politycznym. 
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