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Wprowadzenie

Sektor ochrony zdrowia (opieki zdrowotnej, działalności leczniczej, usług medycznych
czy służby zdrowia) charakteryzuje duża różnorodność po stronie zarówno podmiotów
świadczących usługi (strona podażowa), pacjentów (strona popytowa), jak i z uwzględnieniem
rodzajów usług (świadczeń) wykonywanych przez podmioty sektora.
Podkreślenia wymaga znaczenie sektora ochrony zdrowia dla współczesnego
demokratycznego państwa. Prawidłowa regulacja prawna i organizacja strukturalna systemu
opieki zdrowotnej stanowi jedno z największych wyzwań przed jakimi stoją rozwinięte
społeczeństwa. Pogodzenie wielu czynników: demograficznych (starzejące się społeczeństwa),
społecznych (rosnąca klasa średnia, prezentująca wyższe oczekiwania od państwa),
technologicznych (postęp techniczny, przynoszący coraz nowsze i często bardziej kosztowne
procedury oraz sprzęt medyczny) stanowi zadanie, zdawałoby się, niemożliwe do wykonania.
Stąd w poszczególnych państwach świata różne podejście do organizacji systemu opieki
zdrowotnej. Należy zauważyć, że systemy obowiązujące w rożnych państwach podlegają
ciągłym modyfikacjom i reformom, co świadczy o nieustannym poszukiwaniu idealnego
rozwiązania (przykładowo w Niemczech w 2003 r. wprowadzono tzw. współpłacenie przez
pacjentów za świadczenia medyczne; system istotnie zmodyfikowany został następnie w 2007
r.; współpłacenie stosowane jest nadto np. w Czechach i Japonii).
W wielu państwach większość obywateli zgadza się, że należy objąć publiczną opieką
zdrowotną wszystkich mieszkańców, że należy zagwarantować nieograniczony dostęp do
opieki zdrowotnej dla wszystkich bez wyjątku, w tym dostęp do drogich procedur, jednocześnie
nie zgadzając się na ponoszenie kosztów związanych z realizacją takiej polityki zdrowotnej
państwa (tak przykładowo w Stanach Zjednoczonych).
Pierwszy podstawowy wybór systemowy, determinujący całość systemu opieki
zdrowotnej, to wybór pomiędzy powszechnością systemu (objęcie świadczeniami wszystkich,
niezależenie od ubezpieczenia, aktualnego zatrudnienia, itp., odwołując się do zasady
solidarności; tak w państwach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Kanadzie, Japonii, na Tajwanie)
a systemem, gdzie prawo do uzyskania świadczeń mają tylko ubezpieczeni (płacący składki,
tak w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii do 1994 r.).
Drugi kluczowy wybór to wybór struktury własnościowej i rynkowej po pierwsze
systemu ubezpieczenia zdrowotnego - prywatne firmy ubezpieczeniowe, wielość kas chorych,
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wielość podmiotów oferujących produkty w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego (tak w
Niemczech, Szwajcarii, Japonii, Stanach Zjednoczonych), albo jeden publiczny, państwowy
płatnik (tak w państwach skandynawskich, Wielkiej Brytanii), oraz po drugie wybór struktury
własnościowej i rynkowej podmiotów leczniczych (prywatne szpitale i inne jednostki, tak w
Japonii1, na Tajwanie, w dużej mierze w Belgii2, Niemczech3), czy państwowa, uspołeczniona
służba zdrowia (tak w Wielkiej Brytanii do 1990 r.). W niektórych krajach z kolei obowiązuje
model co prawda publicznej własności szpitali, niemniej szpitale stanowią własność
samorządów lokalnych, z otwartą ewentualną drogą prywatyzacji (w Szwajcarii szpitale należą
do miast i kantonów, we Francji i Hiszpanii w znacznej mierze do regionów - prowincji, w
Wielkiej Brytanii4 i Finlandii do gmin, w Austrii do landów i gmin5).
Dodatkowo zwrócić uwagę można na problem odpłatności i cen leków, problem
niezwykle istotny dla pacjentów. Ważny nadto jest system finansowania opieki zdrowotnej
(poprzez budżet i podatki, specjalne składki zdrowotne, prywatne ubezpieczenia, itd.).
Wymienione zagadnienia pozostają poza spektrum bezpośredniego zainteresowania
prac Zespołu, zajmującego się ogólnie działalnością leczniczą oraz podmiotami leczniczymi,
w tym zagadnieniami podatkowymi i ubezpieczenia społecznego działalności leczniczej,
procedurą kontraktowania świadczeń z płatnikiem (Narodowym Funduszem Zdrowia),
restrukturyzacją podmiotów leczniczych, oraz proponowaną zmianą w zakresie finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej (koncepcja tzw. krajowej sieci szpitali, czy systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, PSZ). Pragniemy
jedynie zasygnalizować wymienione problemy. Punktem wyjścia Naszych prac jest zastany
stan prawny i obowiązujący system w Polsce. Brak jest rozważań oraz postulatów co do
całościowej reformy systemu opieki zdrowotnej. Tematyka ta, niezmiernie ważna z punktu
widzenia społeczeństwa oraz państwa, zasługuje na podjęcie w ramach odrębnej debaty,
poświęconej temu właśnie zagadnieniu.

10% szpitali w Japonii należy do państwa, 10% do różnego rodzaju stowarzyszeń, a 80% jest całkowicie
prywatnych.
2
W Belgii 60% szpitali to szpitale prywatne, ale z formułą niekomercyjną (nonprofit).
3
W Niemczech aktualnie ponad 33% szpitali jest w rękach prywatnych, a 60% szpitali publicznych działa w
formie spółek prawa handlowego.
4
W Wielkiej Brytanii aktualnie promuje się prywatyzację szpitali poprzez nową formę prawną foundation trusts
(odmienną od hospital trusts).
5
W Austrii łącznie 70% szpitali należy do landów i gmin.
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Podzespół „Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności

I.

leczniczej w Polsce”. Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński,
radca prawny

A. Uwagi dotyczące prawnych podstaw funkcjonowania sektora ochrony zdrowia

1. Zagadnienie katalogu podmiotów leczniczych. Aktualnie obowiązujące przepisy, tj.
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638
ze zm.) w art. 2 definiuje następujące pojęcia:


osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych
przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie
lub w określonej dziedzinie medycyny (art. 2 pkt 2)



podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą - podmiot leczniczy wymieniony w art.
4 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki
budżetowe, jednostki wojskowe; art. 2 pkt 4);



podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w
art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności
leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 (art. 2 pkt 5).
Dalej zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych
dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane
przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze
organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art.
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55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie
ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa
w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania,
7) jednostki wojskowe
- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą”.
Zgodnie z art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
„Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na
zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.
Z kolei działalność lecznicza:
1) lekarzy może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska
(art. 5 ust. 2).
5
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Dalej, zgodnie z art. art. 5. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej działalność lecznicza pielęgniarki może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna
specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek zwanych dalej "praktykami zawodowymi".
Zgodnie z art. 5. ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu
leczniczego.
Wydaje się, po analizie form organizacyjno-prawnych sektora ochrony zdrowia
przepisanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że najwięcej
kontrowersji budzi forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (art. 50a-82
ustawy). Wskazać można choćby na olbrzymie zadłużenie tych podmiotów w skali całego kraju
(patrz

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-

zdrowia/zadluzenie-spzoz/ ; data dostępu 6.02.2017 r.).
Zarzucić wymienionej formie można brak odpowiedniej struktury wewnętrznej (w
porównaniu z kapitałowymi spółkami prawa handlowego), w tym brak obowiązku powołania
komisji rewizyjnej czy rady nadzorczej, wykonujących właściwy nadzór nad działalnością
podmiotu.
Podobne zarzuty można kierować także pod adresem podmiotów leczniczych w formie
jednostki budżetowej i jednostki wojskowej (art. 83-88 ustawy o działalności leczniczej).
W związku z powyższym postulować należałoby wprowadzenie jako podstawowej
formy prowadzenia działalności leczniczej (podmiot leczniczy, art. 2 pkt 5 ustawy o
działalności leczniczej) spółki prawa handlowego, ale o zmodyfikowanej strukturze prawnej.
Należy dążyć do wypracowania szczególnej formy organizacyjno-prawnej spółki (szczególna
spółka), którą można by określić „spółką realizującą misję publiczną” (patrz art. 2 pkt 8 ustawy
6
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z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. z 2016 r., poz.
2259), czy w jęz. ang. „public service company”, „public utility company”, „public-service
corporation”, tzn. spółki której głównym, nadrzędnym celem nie jest dążenie do zysku, a jest
nim realizacja określonych zadań o charakterze społecznym (misja). Tym samym inne zadania
i inna odpowiedzialność dotyczyłyby zarządu takiej spółki. Z kolei w organach nadzoru można
by uwzględnić udział czynnika społecznego. Wskazana zmiana mogłaby docelowo, co więcej,
służyć odejściu od państwowej (uspołecznionej) służby zdrowia, i wprowadzeniu konkurencji
rynkowej pomiędzy podmiotami leczniczymi.
Należałoby nadto rozważyć ujednolicenie form prawnych prowadzenia działalności
leczniczej (obecnie około 20, biorąc pod uwagę różne formy podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej w Polsce, art. 4. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej). Być może należałoby wprowadzić znacznie węższą reglamentację
form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności leczniczej, ograniczając te formy
wyłącznie do „spółek misji publicznej” (pozostawiając szczególne formy wykonywania
praktyki zawodowej przez lekarzy i pielęgniarki).
Zwrócić uwagę można, że podobna reforma miała miejsce w Wielkiej Brytanii za
Premier Margaret Thatcher w 1990 r. (National Health Service and Community Care Act 1990).
Państwowe szpitale zostały skomunalizowane, i prowadzone w formie samorządowych,
niekomercyjnych (nonprofit), trustów (National Health Service trusts, hospital trusts, określane
też acute trusts) z wieloosobowymi zarządami (board of directors).

2. Zagadnienie nadzoru nad podmiotami leczniczymi (szczególnie spzoz). Aktualnie w
samodzielnym publicznym

zakładzie opieki zdrowotnej funkcjonuje obligatoryjnie rada

społeczna, jako ciało opiniująco-doradcze dla

kierownika zakładu jak i dla podmiotu

tworzącego (art. 48 i n. ustawy o działalności leczniczej). Skład tego organu określa podmiot
tworzący. Co do zasady składy rad są konsekwencją pewnych ustaleń politycznych, czyli de
facto pozamerytorycznych. Osoby wchodzące w skład rady nie ponoszą odpowiedzialności z
tytułu pełnionych obowiązków oraz nie pobierają wynagrodzenia z tytułu członkostwa w
radzie. W praktyce przy takim statusie trudno jest często przeprowadzić posiedzenie rady z
uwagi na brak wymaganego quorum. Nadto charakter prawny działań rady nie daje
uzasadnienia do trwania przy tym rozwiązaniu skoro i tak pełną odpowiedzialność ponosi
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kierownik zakładu – dyrektor. Z praktycznego punktu widzenia trudno odeprzeć zarzut dużej
fasadowości tego gremium.
Postulowane byłoby, wobec aktualnego stanu prawnego (jako warianty):
- zrezygnowanie z formuły rad społecznych z uwagi na ich niedecyzyjność i brak
odpowiedzialności prawnej - czyli pełne usankcjonowanie stanu całkowitej odpowiedzialności
kierownika podmiotu leczniczego;
- rozszerzenie kompetencji rady do zakresu umożliwiającego sprawowanie efektywnego
nadzoru nad działalnością podmiotu leczniczego przy wprowadzeniu odpowiedzialności
członków rady na wzór rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego wraz z określonym
cenzusem kompetencji członków rady;
- zredukowanie rady do formuły rady naukowej przy dyrektorze spzoz jako ciała opiniującego
działalność leczniczą

podmiotu z wyłączeniem opiniowania działań zarządczych i o

charakterze majątkowym.

3. Zagadnienie tzw. dekomercjalizacji. Dekomercjalizacja to obecnie przeprowadzany proces
w sferze ochrony zdrowia. Jest to krok wstecz w porównaniu do działań podejmowanych,
również w sferze legislacji, w ciągu ostatnich sześciu lat. Aktualnie jednostki samorządu
terytorialnego nie mogą zbywać większościowych pakietów akcji lub udziałów w spółkach na
rzecz innych podmiotów. Odpadła zatem ścieżka pozyskiwania kapitału dla podmiotów
leczniczych drogą przekształceń kapitałowych. Postulowana byłaby analiza celowości takiego
rozwiązania – wymóg „publicznej” ochrony zdrowia nie tyle realizuje formuła własności
obiektów leczniczych i ich infrastruktury, co sterowanie strumieniem środków na zakup
świadczeń zdrowotnych, a tej funkcji państwo dotychczas jak i wcześniej nie utraciło.
Dodatkowo wobec nie zawarcia (skalkulowania) w cenie za udzielone świadczenia zdrowotne
wartości odtworzeniowej budynków i sprzętu medycznego postulowane byłoby utworzenie
instrumentu finansowego, który pozwalałby podmiotom leczniczym na odtworzenie swoich
zasobów (co jest wymagane choćby z uwagi na formalne wymogi prowadzenia działalności
leczniczej).
4. Zagadnienie problemów związanych z przekształcaniem podmiotów leczniczych.
Dotychczasowa praktyka Narodowego Funduszu Zdrowia utrudnia przekształcanie, łączenie i
podział podmiotów leczniczych. Dlatego proponować należałoby wprowadzenie rozwiązań,
dających możliwość prowadzenia działalności leczniczej w oparciu o istniejący kontrakt przez
podmiot powstały z przekształcenia danego podmiotu leczniczego. Wskazane byłoby też
8
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zagwarantowanie nabywcy przedsiębiorstwa, z którym związana jest umowa o świadczenie
usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, przejęcia praw i obowiązków
wynikających z tej umowy. W celu wdrożenia wyżej przedstawionych postulatów proponować
można odpowiednie zmiany w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym, jako aktach
prawnych regulujących przekształcenia spółek kapitałowych prawa handlowego oraz zbycie
przedsiębiorstwa.
I tak, postulować można następujące zmiany:
1) W art. 494 kodeksu spółek handlowych dodać § 11 w brzmieniu:
„§ 11 W szczególności spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem
połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się
przez zawiązanie nowej spółki, wynikające z umów o świadczenie usług i dostawę
towarów, zawartych przez spółkę przejmowaną albo spółki łączące się przez zawiązanie
nowej spółki ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami
należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, których sposób
zawarcia uregulowany jest w ustawie, chyba że ustawa stanowi co innego.”
2) W art. 531 kodeksu spółek handlowych dodać § 11 w brzmieniu:
„§ 11 W szczególności spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku
z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki
spółki dzielonej, określone w planie podziału, wynikające z umów o świadczenie usług i
dostawę towarów, zawartych przez spółkę dzieloną ze Skarbem Państwa, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz podmiotami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego, których sposób zawarcia uregulowany jest w ustawie, chyba że
ustawa stanowi co innego.”
3) W art. 553 kodeksu spółek handlowych dodać § 11 w brzmieniu:
„§ 11 W szczególności spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki
spółki przekształcanej wynikające z umów o świadczenie usług i dostawę towarów,
zawartych przez spółkę przekształcaną ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz podmiotami należącymi do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, których sposób zawarcie uregulowany jest w ustawie.”
4) W art. 5842 kodeksu spółek handlowych dodać § 11 w brzmieniu:
„§ 11 W szczególności spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki
przedsiębiorcy przekształcanego wynikające z umów o świadczenie usług i dostawę
towarów, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego ze Skarbem Państwa,
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jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami należącymi do Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego, których sposób zawarcia uregulowany jest w ustawie.”
W przypadku łączenia i podziału można dopuścić wyjątki określone w ustawie. Co do
zasady przekształcenie spółki albo innego przedsiębiorcy nie powinno wiązać się z
negatywnymi skutkami dla podmiotu powstałego z przekształcenia. Odpowiedzialność za
realizację umowy z podmiotami publicznymi regulują odpowiednie przepisy k.s.h., a w
szczególności art. 546 k.s.h. w przypadku najbardziej problematycznego podziału spółki.
Ponad powyższe zaproponować można dodanie w art. 552 Kodeksu cywilnego zdania: „W
umowie zawartej z przedsiębiorcą wyłączenie przejścia wierzytelności z niej wynikającej na
nabywcę prowadzonego przez tego przedsiębiorcę przedsiębiorstwa jest możliwe tylko o tyle,
o ile ustawa na to zezwala”.
B. Uwagi dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sferze działalności leczniczej
(ochrony zdrowia)

Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) uregulowanego ustawą z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 696 ze zm.)
powinna być postrzegana nie tylko jako forma finansowania zadań publicznych, ale przede
wszystkim jako organizacyjno-prawna forma ich realizacji. Z tego punktu widzenia powinna
podlegać ocenie w ramach badań nad formami podejmowania i prowadzenia działalności
leczniczej.
Ochrona zdrowia jest jednym z obszarów życia społecznego, w którym przenikające się
wzajemnie sfery publiczna i prywatna współtworzą system zdrowia publicznego w Polsce od
wielu już lat. W obszarze tym jednej strony, istotne jest zapewnienie ciągłości inwestowania
poprzez tworzenie infrastruktury, rozwój nowoczesnych technologii medycznych, z drugiej –
zapewnienie powszechnej dostępności do wysokiej jakości usług. Wymaga to nie tylko zmian
reorganizacyjnych dokonywanych od wewnątrz systemu ochrony zdrowia i oparcia go w
dalszym ciągu na własności publicznej, ale przede wszystkim poszukiwania takich form
wykonywania zadań publicznych, które będą mogły uwzględniać szeroko rozumianą
współpracę sektora publicznego i prywatnego.
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Taką współpracę zapewniać może wykorzystanie PPP. Z definicji zawartej w ustawie z
2008 r. wynika, że przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja
przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym. Definicję tę doprecyzowuje treść art. 7 ust. 1 ustawy PPP, w którym dookreślono
określono istotę umowy PPP i w ramach której „partner prywatny zobowiązuje się do realizacji
przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na
jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do
współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie
wkładu własnego”. Istotą PPP jest zatem wspólność przedsięwzięcia oparta na współdziałaniu,
współpracy, a także harmonizacji i koordynacji działań. Działania zmierzające do osiągniecia
wspólnego celu mają w tym przypadku formę długoterminowej współpracy sektora
publicznego i prywatnego przy realizacji zadań (świadczeniu usług) publicznych.
W literaturze6wskazuje się, że tego rodzaju współpraca pozwala na osiągnięcie wielu
istotnych korzyści, m.in. takich jak:
- zaangażowanie kapitału prywatnego pozwala na realizację wielu inwestycji, które nie
mogłyby być zrealizowane w sytuacji znacznych ograniczeń budżetowych, szczególnie w
warunkach kryzysowych oraz konieczności działań zmierzających do zmniejszenia wydatków
i deficytu publicznego,
- wprowadzenie konkurencyjności na rynkach dotychczas zmonopolizowanych,
- aktywizacja sektora prywatnego na nowych obszarach rynku,
- pełniejsze wykorzystanie know-how podmiotów prywatnych w zakresie realizacji niektórych
zadań publicznych, w tym przede wszystkim metod nowoczesnego zarządzania,
- wykonywanie zadań publicznych podlega warunkom rynkowym, co zwiększa ich
efektywność oraz jakość,
- większa efektywność w wykorzystaniu zasobów i generowanie wartości handlowej z
aktywów sektora publicznego,
- ograniczenie ryzyka realizacji przedsięwzięć poprzez jego odpowiednią alokację.

Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska 2003, s. 12-16, cyt. za T.
Skoczyński, Komentarz do art.1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Lex.
6
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Model partnerstwa publiczno- -prywatnego może być zastosowany do realizacji wielu
przedsięwzięć w tej dziedzinie ochrony zdrowia „m. in. takich jak: modernizacja i budowa
szpitala; tworzenie o środków opieki ambulatoryjnej, diagnostycznych i zabiegowych; budowa,
finansowanie i prowadzenie o środków specjalistycznych np. radioterapii i stacji dializ;
zarządzanie szpitalami publicznymi, zasobami ludzkimi w placówkach ochrony zdrowia,
budowy lądowisk, parkingów, usług transportowych i świadczenie zróżnicowanych usług
pozamedycznych – np. w zakresie obsługi informatycznej, ale również prowadzenia stołówek,
pralni itp”7.
Wprowadzenie PPP jako jednej z form prowadzących do zmiany modelu ochrony
zdrowia powinno być przeprowadzane we współpracy administracji rządowej i samorządowej
ze społecznością lokalną korzystającą z powszechnych usług medycznych. Akceptacja ta nie
tylko pozwoli na dokonanie przemian, ale co istotne, wsparcie społeczne uzasadni ich potrzebę
i pozwoli na ich realziację. W nowej perspektywie finansowej 2016 -2020 należy zwrócić
uwagę na możliwość wykorzystania funduszy unijnych w ramach PPP (partnerstwo
hybrydowe). W ramach ochrony zdrowia przewiduje się wykorzystanie 3 podstawowych
modeli PPP8:
1) Pełnego – podmiot publiczny powierza sfinansowanie, projektowanie i budowę
(rozbudowę lub modernizację) obiektu leczniczego oraz zarządzanie tym obiektem oraz
udzielanie świadczeń. Podmiot prywatny uzyskuje w zamian kontrakt NFZ na realizację
świadczeń. Może także prowadzić działalność komercyjną.
2) Wariantu za odstępność - podmiot publiczny powierza sfinansowanie, projektowanie i
budowę (rozbudowę lub modernizację) obiektu leczniczego oraz zarządzanie tym
obiektem. Podmiot publiczny pozostaje odpowiedzialny za realizację zadania
publicznego.
3) Wariantu operatorskiego – w ramach współpracy podmiot publiczny powierza
podmiotowi prywatnemu zarządzanie już istniejącą placówką.

Dotychczas sukcesem w postaci podpisania umowy zakończyły się następujące projekty

7

Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia , 2011, ABC a Wolters Kluwer
business, Warszawa, s. 215.
8
R. Cieślak, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia Medical Maestro Magazine Vol 2, 2016,
p. 149-296.
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a) „Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu
w

niezbędne

instalacje

obiektu

szpitalnego

przy

SP

ZOZ

Szpitalu

Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią
nefrologiczną”,
b) „Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu
w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego
typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie
z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny”,
c) „Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu OpiekuńczoLeczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym”
d) „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Szpitala Powiatowego
w Żywcu”,
e) „Budowa i prowadzenie Ośrodka Onkologicznego przy Mazowieckim Szpitalu
Bródnowskim w Warszawie”9.
Obecnie w bazie projektów PPP znajdują się:
1) Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w
niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu
obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z
przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny;
2) roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w
niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym
w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną
3) Projekt budowy szpitala powiatowego w Żywcu.
Podkreślić należy, że w naborze nowych wniosków w 2016 r. nie zgłoszono żadnego
projektu w zakresie ochrony zdrowia.

Powyższe pokazuje, że realizacja dużych projektów jest obarczona niepowodzeniami, na które
składać się może brak doświadczenia w projektach realizowanych w ramach PPP w sektorze
zdrowia. Ten brak doświadczenia przekłada się głownie na braku precyzyjnie określonych ram

R. Cieślak, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia Medical Maestro Magazine Vol 2,
2016, p. 149-296.
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prawnych,

ekonomicznych,

technicznych

ponoszenia

nieprzewidzianych

konieczności

przedsięwzięcia
kosztów

sprowadzających

inwestycji,

braku

się

do

umiejętnie

definiowanego podziału ryzyka i przejrzystości w finansowaniu inwestycji. Utrudnieniem jest
także fakt, iż kontrakty z NFZ nie są dostosowane do długoterminowej współpracy planowanej
w ramach PPP, co nie sprzyja pozyskiwaniu inwestorów prywatnych.
Konieczne jest także zapewnienie wsparcia wykwalifikowanej kadry w przygotowaniu
projektu, prowadzeniu negocjacji czy ustalaniu warunków.
Także transparentność podejmowanych działań, konieczność bieżącego informowania
społeczeństwa o etapach realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP może być także sukcesem
dla rozwoju PPP. Wzorem może być kanadyjska strona rządowa bazy projektów PPP tj.
Canadian PPP Database (http://projects.pppcouncil.ca/ccppp/src/public/search-project).
Działania w ramach PPP powinny być skorelowane z zapotrzebowaniem na usługi medyczne
(mapy potrzeb medycznych) oraz bieżącym badaniem/ monitorowaniem jakości usług
medycznych.

C. Uwagi dotyczące pomocy publicznej udzielanej podmiotom leczniczym

Projekty związane z ochroną zdrowia polegają w przeważającej mierze na
dofinansowaniu budowy lub modernizacji budynków, a także zakupu aparatury służącej
świadczeniu usług. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) usługi medyczne są działalnością wykonywaną w warunkach konkurencji; podkreśla
przy tym, że nie ma znaczenia czy koszty świadczenia usług są pokrywane bezpośrednio przez
pacjenta, czy przez Państwo. W Polsce przyjęto zasadę, że dofinansowana środkami
publicznymi działalność podmiotów leczniczych związana z wykonywaniem usług w ramach
kontraktów (gwarantowanych świadczeń), nie stanowi pomocy publicznej, bowiem nie narusza
wymiany między państwami członkowskimi. Natomiast gdy świadczenie usług leczniczych
następuje poza systemem opieki zdrowotnej (usługi wykonywane poza kontraktem NFZ),
wówczas dofinansowanie stanowiło będzie pomoc publiczną. Dlatego w umowach o
dofinansowanie projektu (w ramach RPO) znajdują się klauzule dotyczące zakazu
wykorzystywania np. zakupionej aparatury do świadczenia usług poza kontraktami z NFZ,
czyli odpłatnie od innych podmiotów (np. od pacjentów); co skutkuje niepełnym
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wykorzystaniem przez ZOZ-y zakupionego sprzętu. Wykorzystanie sprzętu niezgodnie z
przeznaczeniem (wskazanym w umowie) skutkuje zwrotem całości otrzymanej kwoty (z
odsetkami !) W konsekwencji brak jest efektywności w użytkowaniu często wysoko
specjalistycznego sprzętu. Przyjęło się, że lepiej nie użytkować sprzętu w ogóle (ponad
świadczenia z kontraktu) niż ryzykować obowiązkiem zwrotu dofinansowania. Niestety
kwestia ta wymaga zmian regulacji normatywnych na poziomie unijnym, w zakresie pomocy
publicznej (w szczególności dot. trwałości projektu).

D. Uwagi dotyczące zastosowania przepisów prawa ochrony konkurencji wobec sektora
ochrony zdrowia

Pod pojęciem prawa ochrony konkurencji (określanego także jako „publiczne prawo
konkurencji” lub „prawo antymonopolowe”) kryją się przepisy ustawy z 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.). Wskazana ustawa
nie zawiera jednak przepisów posługujących się wprost sformułowaniami „podmioty sektora
ochrony zdrowia”, „działalność lecznicza” lub „ochrona zdrowia”.
Objęcie podmiotów sektora ochrony zdrowia zakresem ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oparte jest na ogólnych przepisach ustawy określających jej zastosowanie, które
posługują się bardzo szeroko zdefiniowanym w tej ustawie pojęciem „przedsiębiorcy”,
obejmującym nie tylko podmioty wykonujące działalność gospodarczą, ale także podmioty
świadczące „usługi użyteczności publicznej” a nawet podmioty, które nie świadczą, lecz
wyłącznie „organizują” takie usługi.
Na tej zasadzie przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znalazły
wielokrotnie zastosowanie wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym
zarówno wobec podmiotów prywatnych jak i podmiotów publicznych, w szczególności wobec
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Przepisy wymienionej ustawy
wielokrotnie stosowano także wobec Narodowego Funduszu Zdrowia (wcześniej wobec
Regionalnych Kas Chorych), w tym również w ostatnich latach. Dorobek orzeczniczy organów
ochrony konkurencji, t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes
UOKiK”) oraz sądów odwoławczych, w tym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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(„SOKiK”) jest w tym zakresie znaczny (przykłady orzeczeń zostaną wskazane w dalszej
części).
O ile należy zgodzić się, iż działalność uczestników obrotu gospodarczego mających
wpływ na rynek powinna zostać poddana kontroli antymonopolowej, o tyle specyfika
funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia i szczególna regulacja prawna w
tym zakresie10 wywołują pytanie o zasadność stosowania przepisów prawa ochrony
konkurencji wobec podmiotów tego sektora.
Pytanie to dotyczy zwłaszcza poddania kontroli antymonopolowej działań NFZ, gdyż
praktyka polskich organów odbiega od praktyki stosowania prawa konkurencji przez np.
organy unijne (Komisję Europejską oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; dawniej
Europejski Trybunał Sprawiedliwości). W prawie unijnym przyjęto bowiem, że działalność
instytucji zabezpieczenia społecznego nie podlega ocenie w aspekcie przepisów o ochronie
konkurencji, jeśli działalność tych podmiotów podlega kontroli państwa i gdy jednocześnie
działają one w oparciu o zasadę solidarności społecznej, wyrażającą się w braku związku
między wysokością składek pobieranych od ubezpieczonych a wysokością (wartością)
finansowanych świadczeń.
Z powyższych względów warto przyjrzeć się przykładom decyzji Prezesa UOKiK – oddzielnie
w sprawach dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oddzielnie w
prawach dotyczących NFZ (wcześniej w sprawach dotyczących Regionalnych Kas Chorych).
[a] Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec podmiotów leczniczych
Działania Prezesa UOKiK w zakresie stosowania prawa ochrony konkurencji wobec
podmiotów leczniczych skupiały się na dwóch rodzajach działań. Były to mianowicie:
- porozumienia ograniczające konkurencję (np. (1) ustalanie cen w ofertach składanych
przez podmioty wykonujące działalność leczniczą biorące udział w konkursach ogłoszonych
przez Ministra Zdrowia; decyzja Prezesa UOKiK RŁO-4/2016, nakładająca karę pieniężną w
łącznej wysokości 13.211 zł; (2) eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych
porozumieniem, polegające na dokonaniu uzgodnień przez grupę samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej o wypowiedzeniu niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej
umów na wykonywanie specjalistycznych badań medycznych; decyzja Prezesa UOKiK RLUZawarta przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 618 ze zm.) oraz w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).
10
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31/2012, wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kar pieniężnych; (3) ustalenie
w umowach dystrybucyjnych między krajowym dystrybutorem aparatów słuchowych a
sprzedawcami detalicznymi minimalnych cen odsprzedaży aparatów słuchowych odbiorcom
końcowym (cen detalicznych); decyzje Prezesa UOKiK: RWR-18/2009, nakładająca na
dystrybutora aparatów słuchowych karę pieniężną w wysokości 33.613 zł; RKT 109/2008,
nakładająca kary pieniężne na każdego z uczestników porozumienia, w tym karę pieniężną na
dystrybutora aparatów słuchowych w wysokości 26.707 zł);
- praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (np. (1) podawanie nieprawdziwych
informacji o oferowanych wyrobach medycznych lub zabiegach rehabilitacyjnych oraz inne
zachowania wprowadzające w błąd; decyzja Prezesa UOKiK RPZ-6/2015, nakładająca kary
pieniężne w łącznej wysokości 5.000 zł; decyzja Prezesa UOKiK RPZ-36/2014, nakładająca
kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 145.000 zł; (2) stosowanie niedozwolonych
postanowień umownych we wzorcu umowy uczestnictwa w turnusach organizowanych przez
NZOZ i przyjęcie przez Prezesa UOKiK od przedsiębiorcy zobowiązania do zaniechania
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez eliminację kwestionowanych
postanowień umownych; decyzja Prezesa UOKiK RGD-68/2008; (3) naruszenie obowiązku
udzielania konsumentom rzetelnej i prawdziwej informacji, poprzez informowanie
konsumentów za pomocą regulaminów obowiązujących w Klinikach Pediatrycznych, że
dziecko w Klinice ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez Rodzica
lub Opiekuna od 8.00 – 22.00 oraz że możliwe jest, aby dziecku przez całą dobę towarzyszyła
matka; decyzja Prezesa UOKiK RGD-24/2004 i przyjęcie przez Prezesa UOKiK od
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązania do zaniechania
naruszenia).
[b] Stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec NFZ
Działania Prezesa UOKiK w zakresie stosowania prawa ochrony konkurencji wobec NFZ
skupiały się na kilku rodzajach praktyk w zakresie nadużywania pozycji dominującej na
krajowym rynku organizacji świadczeń zdrowotnych a także w zakresie udziału w
porozumieniach ograniczających konkurencję. Były to mianowicie:
- zachowania przeciwdziałające ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania
bądź rozwoju konkurencji (np. (1) przyjęcie za kryterium jakościowe oceny ofert w
postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej parametru ilości wykonanych badań
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rocznie; decyzja Prezesa UOKiK RŁO-57/2013, nakładająca na NFZ karę pieniężną w
wysokości 181.318 zł; (2) przyjęcie za kryterium oceny ofert okoliczności realizowania przez
oferenta, w dniu złożenia oferty, leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu
świadczeń na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia; decyzja Prezesa
UOKiK RWA-9/2009, nakładająca na NFZ karę pieniężną w wysokości 1.145.512 zł; (3)
nałożenie na podmioty ubiegające się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej

w

zakresie

zaopatrzenia

w

wyroby medyczne

będące

przedmiotami

ortopedycznymi i środkami pomocniczymi obowiązku posiadania przynajmniej jednego
własnego miejsca udzielania świadczeń na terenie objętym działalnością Oddziału NFZ;
decyzja Prezesa UOKiK RKT-51/2011, nakładająca na NFZ karę pieniężną w wysokości
317.026 zł – pomimo stwierdzenia zaniechania stosowania tej praktyki; (4) żądanie spełniania
przez świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju: programy
profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy – etap
diagnostyczny, wymogu posiadania aktualnej, pisemnej zgody Konsultanta Wojewódzkiego
lub Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologii na prowadzenie przesiewowych badań
cytologicznych; decyzja Prezesa UOKiK RGD-20/2006, wobec stwierdzenia zaniechania
praktyki nie nałożono kary pieniężnej; (5) zorganizowanie systemu udzielania świadczeń
zdrowotnych

z

zakresu

zaopatrzenia

w

przedmioty

ortopedyczne,

preferującego

świadczeniodawców podległych samorządowi województwa; decyzja Prezesa UOKiK RBG6/2003; o nie nałożeniu kary pieniężnej zdecydowały szczególne okoliczności, w tym
naruszenie prawa konkurencji po raz pierwszy oraz brak środków na finansowanie ochrony
zdrowia przez Regionalną Kasę Chorych);
- stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych
warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji (np. (1)
poprzez

zastosowanie

niejednoznacznych

kryteriów

oceny ofert

złożonych

przez

wnioskodawcę i innych oferentów w postępowaniu konkursowym na rok 2005, w zakresie
świadczeń udzielanych w ramach poradni logopedycznej oraz poradni gruźlicy i chorób płuc,
a w konsekwencji odmowę zawarcia umów z wnioskodawcą w ww. zakresach; decyzja Prezesa
UOKiK RPZ-12/2006; wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej;
(2) poprzez zastosowanie w podobnych umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych w
rodzaju: świadczenia współfinansowane - w zakresie tomografii komputerowej, niejednolitych
warunków stwarzających zróżnicowane warunki konkurencji, określając w umowie zawartej z
wnioskodawcą na rok 2004 mniejszą ilość świadczeń w stosunku do ilości tych świadczeń w
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umowach o takim samym przedmiocie zawartych z innym świadczeniodawcą, posiadającym
niższy standard warunków udzielania tych świadczeń; decyzja Prezesa UOKiK RPZ-14/2005;
wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej; (3) poprzez odmowę
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2004 w rodzaju lecznictwo
szpitalne – oddział internistyczno – kardiologiczny, gdy taką umowę zawarto z innym
szpitalem, podczas gdy wnioskodawca spełniał wymogi określone przez NFZ dla tego rodzaju
świadczeń lecznictwa szpitalnego; decyzja Prezesa UOKiK RPZ-14/2005; wobec stwierdzenia
zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej);
- narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści (np.
(1) poprzez narzucenie warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2004 w
rodzaju: świadczenia współfinansowane – pracownia usg, poprzez określenie w umowie z
wnioskodawcą niższej stawki (ceny) za 1 punkt tych świadczeń, tj. 0,80 zł, a od lipca 2004 r. –
3,47 zł, w stosunku do stawki (ceny) określonej w umowach o takim samym przedmiocie
zawartych z innymi świadczeniodawcami, posiadającymi niższy standard warunków udzielania
tych świadczeń, tj. 1,00 zł za 1 pkt, a od lipca 2004 r. – 4,33 zł za 1 pkt; decyzja Prezesa UOKiK
RPZ-14/2005; wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej;
podobnych praktyk dotyczyła także decyzja Prezesa UOKiK RWA-5/2003; także w tej sprawie
wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej; (2) poprzez narzucanie
w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych warunku, iż (a) termin płatności uważa się za
zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Kasy Chorych, (b) w wypadku, gdy w
trakcie trwania „Umowy…” nastąpi ustawowe zmniejszenie wysokości składki na
ubezpieczenia zdrowotne, maksymalna kwota zobowiązania Kasy Chorych wobec kontrahenta
obligatoryjnie ulegnie zmniejszeniu, (c) w wypadku opóźnienia w zapłacie należności, Kasa
Chorych będzie zobowiązana do zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu
zapłaty, w wysokości równej oprocentowaniu kredytu lombardowego ogłaszanego przez
Prezesa NBP; decyzja Prezesa UOKiK RGD-13/2004; w decyzji tej nie nałożono kary
pieniężnej);
- podział rynku według kryteriów podmiotowych (np. poprzez przyjęcie dyskryminacyjnych
kryteriów rozdziału środków finansowych dla nowych świadczeniodawców, zawierających
umowy w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu badania rezonansu
magnetycznego; decyzja Prezesa UOKiK RWR-42/2013, nakładająca na NFZ karę pieniężną
w wysokości 180.059,25 zł);
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- udział w porozumieniach ograniczających konkurencję (np. poprzez zawarcie
porozumienia z prywatnym przedsiębiorcą na dostawy programów komputerowych służących
rejestracji i monitorowaniu oraz rozliczaniu świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez
świadczeniodawców w ramach kontraktów zawartych z NFZ a także dotyczącego szkoleń dla
świadczeniodawców, na których rozdano im bezpłatną wersję jednostanowiskową programu
komputerowego i namawiano do korzystania wyłącznie z programów tego przedsiębiorcy, gdy
wersja wielostanowiskowa tego programu była dostępna na rynku za opłatą, a także
publikowanie przez NFZ, opracowanych przez przedsiębiorcę z opóźnieniem niekompletnych
informacji dotyczących standardów wymiany danych na lata 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008,
gdy przedsiębiorca ten miał dostęp i wykorzystywał te informacje dużo wcześniej aniżeli
konkurenci na rynku, co znacznie utrudniało dostosowanie programów świadczeniodawców
korzystających z oprogramowania innych firm; decyzja Prezesa UOKiK RLU-21/2009,
nakładająca na każdą ze stron porozumienia karę pieniężną w wysokości 500.000 zł);
- narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco niskich cen zakupu świadczeń (np. poprzez
narzucanie rażąco niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa
stomatologicznego w ramach powszechnego ubezpieczenia w NFZ; decyzja Prezesa UOKiK
DOK–28/07, wobec stwierdzenia zaniechania praktyki nie nałożono kary pieniężnej).
Ostatniemu z wymienionych rodzajowi praktyk (tzn. praktykom cenowym) warto
poświęcić szczególną uwagę z dwóch powodów:
1) Po pierwsze, na skutek wniesionego przez NFZ odwołania od decyzji Prezesa UOKiK o
sygnaturze DOK–28/07 do SOKiK, a następnie na skutek wniesionej przez NFZ apelacji
od wyroku SOKiK, zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008
roku (sygn. VI ACa 530/08), uwzględniający apelację. W rezultacie SOKiK uchylił ww.
decyzję, a Prezes UOKiK wydał decyzję DOK-2/2011, w której dokonał ponownej oceny
działań NFZ w przedmiotowej sprawie i nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów. Tym razem Prezes UOKiK uwzględnił takie
okoliczności jak: kontekst prawny działań NFZ w zakresie ustalania cen maksymalnych za
poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, ograniczoną ilość środków finansowych
wynikającą z planu finansowego NFZ oraz konieczność porównania kosztów procedur ze
środkami finansowymi, którymi dysponował NFZ z uwzględnieniem nałożonych na niego
przepisami prawa zobowiązań, czyli z obowiązkami w zakresie zapewnienia świadczeń jak
największej ilości ubezpieczonych. Sąd Apelacyjny zwrócił bowiem uwagę, że NFZ był
zobowiązany do przestrzegania zasady zrównoważenia kosztów z przychodami i wymagań
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wynikających z aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, niezbędnych do realizacji
świadczeń zdrowotnych. W ocenie Sądu Apelacyjnego, Prezes UOKiK w decyzji DOK–
28/07 „pominął fakt, że NFZ działa w warunkach konieczności zapewnienia świadczeń
zdrowotnych ubezpieczonym, świadczeń, których wymiar wynika z zamkniętego wykazu
świadczeń stomatologicznych ustalonego rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 18
czerwca 2003 r., dysponując limitem środków wynikających z planu finansowego
zatwierdzonego zarządzeniem Ministra Zdrowia”.
2) Po drugie, na skutek ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1138 ze zm.), ustanowiono mechanizm taryfikacji świadczeń opieki
zdrowotnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a tym samym
można uznać, że wyłączono kompetencję Prezesa UOKiK do oceny wysokości cen za
poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych (choć ustawa nie reguluje tej kwestii wprost,
w doktrynie prawa a także orzecznictwie sądów, w tym zwłaszcza SOKiK ukształtowała
się zasada, iż kompetencje regulacyjne przypisane określonej, wyspecjalizowanej instytucji
w zakresie taryf, wykluczają ocenę taryf dokonywaną przez Prezesa UOKiK).
Można zatem sądzić, że wraz z wprowadzeniem (od 2015 r.) mechanizmu taryfikowania
świadczeń opieki zdrowotnej przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji,
zagadnienie stawek za poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych nie będą pojawiały się w
orzecznictwie Prezesa UOKiK. Należy również zauważyć, że – na tle ukazanych wyżej spraw
zakończonych wydanymi decyzjami Prezesa UOKiK - kwestia ustalania stawek nie jest
jedynym obszarem ingerencji Prezesa UOKiK w zasady działania NFZ.
WNIOSKI
Jeśli chodzi o stosowanie prawa ochrony konkurencji wobec podmiotów leczniczych
(względnie wobec podmiotów oferujących wyroby medyczne czy zabiegi rehabilitacyjne),
biorąc pod uwagę ingerencję Prezesa UOKiK w takie działania, jak stosowanie
niedozwolonych postanowień we wzorcach umów, naruszanie obowiązku udzielania rzetelnej
i prawdziwej informacji, a niekiedy podawanie nieprawdziwych informacji, do tego typu
ingerencji należy odnieść się aprobująco.
Również aprobująco należy odnieść się do działań Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania
nieuczciwych porozumień pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w
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tym zwłaszcza porozumień cenowych (czy to pomiędzy konkurentami, czy to między
dystrybutorem określonego wyrobu a sprzedawcami detalicznymi), jak również innych
porozumień ograniczających konkurencję, w tym służących do eliminowania z rynku
określonych, konkurencyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Jednocześnie jednak wydaje się, że ocena ingerencji Prezesa UOKiK w działania NFZ
wymaga większego namysłu. Przykład dotyczący ingerencji w ceny zakupu (przez NFZ)
określonych świadczeń zdrowotnych ukazuje zarówno niedoskonałość działań Prezesa UOKiK
w tym obszarze, jak również istotną ewolucję przepisów prawnych w tym zakresie, zmierzającą
do ustanowienia wyspecjalizowanego mechanizmu taryfowego, z jednoczesnym wyłonieniem
wyspecjalizowanej instytucji, która mechanizm ten ma realizować (Agencja Technologii
Medycznych i Taryfikacji).
Na tym tle wyłaniają się pewne (choć jeszcze dość ogólne) wnioski co do dalszych zmian
prawa dotyczącego zasad funkcjonowania NFZ (czy innych podmiotów, pełniących w
przyszłości funkcje tej instytucji). Wydaje się, że także w innych obszarach ingerencji Prezesa
UOKiK – niż ingerencja w ceny zakupu świadczeń zdrowotnych - możliwe jest określenie
generalnych (ustawowych) reguł dedykowanych działaniom NFZ, a tym samym
zrezygnowanie z jedynie „doraźnej”, „punktowej” ingerencji Prezesa UOKiK. Wydaje się, że
w pełni możliwe byłoby objęcie regulacją (i kompetencjami określonego, wyspecjalizowanego
organu) tych działań NFZ, które mogą powodować nierównoprawne traktowanie podmiotów
leczniczych, w szczególności działań polegających na nierównoprawnym traktowaniu
podmiotów na etapie oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej. Tego typu działania cechuje wykorzystywanie przez NFZ
przewagi kontraktowej opartej na dominującej pozycji posiadanej przez ten podmiot na rynku
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wskazują doświadczenia na innych rynkach
monopolistycznych (nawet tak wydawałoby się odległych, jak energetyka czy sektor
pocztowy), przeciwdziałanie nadużyciom pozycji dominującej może być realizowane w
efektywny sposób za pomocą wyspecjalizowanych rozwiązań legislacyjnych, zamiast
stosowania przepisów prawa antymonopolowego.
Tam natomiast, gdzie działania NFZ mają charakter działań dwustronnych, polegających
na zawieraniu ograniczających konkurencję porozumień z podmiotem trzecim (jak np.
porozumień na dostawy programów komputerowych), ingerencja Prezesa UOKiK
wydaje się w pełni zasadna i niezmiennie powinna być oparta na rozwiązaniach
przewidzianych w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
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E. Uwagi dotyczące dowolności w pozyskiwaniu kontraktów na poszczególne zakresy
leczenia

Omawiane zagadnienie związane jest z obowiązkiem spełnienia wymagań związanych
z danym rodzajem świadczeń zdrowotnych przez dany podmiot. Jednostki wielospecjalistyczne
„konkurują” z małymi podmiotami co przyczynia się do segmentacji usług zdrowotnych. Z
uwagi na kompleksowość opieki medycznej, jej efektywność przy zapewnieniu pełnego ciągu
leczenia wymaganym postulatem jest gradacja dostępu do udzielenia określonych rodzajów
świadczeń zdrowotnych. Umożliwi to kumulowanie potencjału medycznego w miejsce
„wycinania kawałków tortu” przez poszczególne podmioty czy nawet zespoły medyczne.

F. Uwagi dotyczące mapowanie potrzeb zdrowotnych
Zagadnienie dotyczy weryfikacji metodologii sporządzania map

i zróżnicowania

małych i dużych podmiotów leczniczych. Kryteria „obłożenia łóżka" opracowane na podstawie
metodologii NFZ powodują, że szpitale w rozliczeniach „tracą" pierwszy i ostatni dzień pobytu
pacjenta, który w tym czasie faktycznie korzysta ze świadczeń i generuje koszty szpitala.
Sytuacja taka ma miejsce przy rozliczaniu tzw. osobodni (ZOL, rehabilitacja, procedura TISS).
W sprawozdaniach statystycznych wpływa to na wykazanie poziomu „obłożenia"

W

pozostałych przypadkach rozliczane są procedury (jednorodne grupy pacjentów) i tutaj
wskaźnik fizycznego zajęcia łóżka niekoniecznie odpowiada efektywności pracy szpitala, duże
jednostki tracą na wskazaniu map co do zasady dotyczącym ograniczenia liczby łóżek przy
ewentualnym ubieganiu się o środki na inwestycje. Idea map zakłada zmiany ilościowe w
zakresie dostępności łóżek w szpitalach w skali regionu. W jednej pozycji stawia szpitale duże
wielospecjalistyczne, które mogą zabezpieczyć szeroki zakres świadczeń zdrowotnych
związanych z kompleksowym leczeniem pacjenta i podmioty o zakresie lecznictwa
podstawowego. Formalne dostosowanie wniosku zainteresowanego podmiotu leczniczego do
wymogów i treści mapy powoduje, iż w dużym stopniu pomijane zostają inne elementy
związane z jakością procesu leczenia takie jak: bezpieczeństwo epidemiologiczne szpitala, czas
hospitalizacji, lokalizacja, usługi związane z działalnością podstawową, etc. Podważenie opinii
o celowości danej inwestycji poprzez wskazanie treści map, zwłaszcza, w sytuacji, w której
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wniosek zostaje złożony po „wyczerpaniu" puli określonej w mapie jako poziom optymalny
uniemożliwi realizację inwestycji, które znajdują racjonalne, w tym medyczne uzasadnienie

G. Uwagi dotyczące ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)
1) Zgodnie z treścią art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
ze zm., zwaną dalej „Ustawą”) „odrzuca się ofertę zawierającą nieprawdziwe informacje”.
Z uwagi na fakt, iż ustawodawca ani wśród definicji sformułowanych w art. 5 Ustawy,
ani w żadnym innym przepisie ww. aktu nie wyjaśnił, co komisja konkursowa winna brać
pod uwagę dokonując weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w ofercie, konieczne
jest wskazanie kiedy informacja umieszczona w ofercie winna być uznana za
nieprawdziwą. Aktualnie częste są przypadki, gdy komisja konkursowa prowadząca
postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
uznaje, iż oferent podał nieprawdziwą informację w sytuacji gdy część formularza
ofertowego zawierająca informacje o sprzętowo-kadrowym potencjale oferenta pozostaje
w sprzeczności z informacją wskazaną w dalszej części formularza ofertowego, w
szczególność z odpowiedziami zawartymi w cz. VIII. ANKIETY formularza ofertowego. W
mojej ocenie dopiero weryfikacja miejsca udzielania świadczeń dokonana przez komisję
konkursową pozwala stwierdzić czy oferent zwarł w ofercie nieprawdziwe informacje (jeśli
w formularzu ofertowym zadeklarował posiadanie konkretnego sprzętu, a podczas
weryfikacji miejsca udzielania świadczeń okaże się, iż ww. sprzętu nie posiada, komisja
konkursowa uprawniona jest do odrzucenia jego oferty). Idąc dalej, omawiany problem
zostałby w znacznym stopniu rozwiązany, gdyby formularz ofertowy nie zawierał cz. VIII
ANKIETY. Wówczas komisja konkursowa procedowałaby z ofertą wyłącznie na
podstawie, pozostałych, wskazanych w jej treści informacji, a zatem tych najbardziej
istotnych dotyczących realizacji świadczeń, w szczególności: personelu, sprzętu, ceny i
liczby świadczeń. Powyższe uzasadnia również fakt, iż pytania ankietowe są
skomplikowane w swojej treści, zaś odpowiedzi spośród których oferent ma dokonać
wyboru charakteryzują się znacznym brakiem precyzyjności.
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2) W myśl art. 155 ust. 5 Ustawy „jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.
Uwzględniając fakt, iż w praktyce umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
nie zawiera postanowień, z których wynikałaby niemożność przeniesienia praw i
obowiązków z niej wynikających, być może należałoby podjąć refleksję nad zasadnością
sformułowania: „jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi
inaczej”. Ponadto konieczne jest sformułowanie warunków dotyczących ww. przeniesienia,
w szczególności wskazanie podmiotów, na rzecz których takie przeniesienie może być
dokonane. Co prawda, zgodnie z treścią art. 155 ust. 1 Ustawy, do umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
Ustawy nie stanowią inaczej, jednakże przepis ten nie pozwala na wskazanie kręgu
podmiotów, które mogą przejąć prawa i obowiązki wynikające z umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
H. Ogólne uwagi dotyczące personelu medycznego, wynagrodzeń i systemu kształcenia
1. Zagadnienie deficytu lekarzy i pielęgniarek w sektorze ochrony zdrowia. Członkowie
Zespołu jednogłośnie zwracają uwagę na brak odpowiedniej, wymaganej ilości
pielęgniarek i lekarzy w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wskazuje się konieczność
zwiększenie

liczby

rezydentur

i

specjalizacji

oraz

konieczność

zobligowania

(wprowadzenia prawnego obowiązku) do pracy w kraju przez np. okres 6 lat od ukończenia
specjalizacji (rezydentury). Wskazuje się konieczność naboru lekarzy specjalistów oraz
pielęgniarek i pielęgniarzy z innych krajów jak np. Ukraina, Litwa, Białoruś, oraz
zapewnienia

tym

specjalistom

odpowiedniego

dokształcenia,

z

jednoczesnym

zobowiązaniem do pracy w Polsce przez okres np. 6-10 lat.
2. Zagadnienie wynagrodzeń lekarzy. Należy zwrócić uwagę na brak górnych limitów
wynagrodzenia lekarzy w placówkach publicznych, „dziką" konkurencję między szpitalami
publicznymi o personel, pełną dowolność w gromadzeniu etatów w publicznych
jednostkach ze stratą dla jakości pracy szpitali – to podstawowa patologia systemu ochrony
zdrowia, w dużym stopniu napędzana deficytem kadr medycznych z jednej strony, zaś z
drugiej strony dążeniem do utrzymania zbyt dużej ilości podmiotów leczniczych w sektorze
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ochrony zdrowia. Pełna weryfikacja stanu zatrudnienia rozwiązuje systemowo zagadnienie,
które szpitale się utrzymują a które nie z powodu braku wymaganych obsad kadrowych.
Jednocześnie podejmowane są próby legislacyjne ustalania poziomu minimalnego
wynagrodzenia niższego i średniego personelu medycznego bez adekwatnego zwiększenia
nakładów na ten cel, co automatycznie obciąża podmioty lecznicze.
3. Zagadnienie konieczności uregulowania kształcenia kadr, systemu motywacji do
pozostawania w zawodzie, modelu kariery medycznej. Wymienione obszary zupełnie
nieuregulowane systemowo w odniesieniu do średniego personelu medycznego.
Prognozowany spory deficyt kadry pielęgniarskiej i docelowo lekarskiej. Rozwarstwienie
wynagrodzeń w zawodach medycznych jest na poziomie wcześniej nie notowanym.
Pomijanie co do zasady w regulacjach dotyczących procedur medycznych konieczności
zabezpieczenia personelu innego niż lekarski i ustalenie norm zatrudniania pielęgniarek
przez podmioty lecznicze powoduje, iż adepci pielęgniarstwa nie widzą możliwości
planowania i rozwoju swojej kariery w oparciu o jasne kryteria.
4. Zagadnienie niskiej efektywności konkursów na udzielanie świadczeń medycznych.
Kierownik szpitala nie jest w stanie, zgodnie z prawem, dokonać doboru personelu i wyboru
formuły zatrudnienia dla tegoż personelu. Musi w tym względzie posługiwać się procedurą
konkursową, która promuje konkurencję cenową a nie jakościową. Wydłuża także proces
naboru kadry medycznej. Postulować należy zarzucenie wymogu stosowania procedur
konkursowych przy naborze personelu medycznego.
5. Zagadnienie braku regulacji pragmatyki służbowej kadry zarządczej podmiotów
leczniczych. Należy postulować wprowadzenie standardów i procedur zarządzania
jednostką publiczną, uwzględniając wysokie ryzyko odpowiedzialności prawnej
dyrektorów szpitali.
6. Zagadnienie dotyczące możliwości zatrudnienia lekarzy w ramach działalności
leczniczej wykonywanej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej
praktyki lekarskiej. Należy zauważyć, że bieżąca działalność praktyk lekarskich napotyka
na poważne ograniczenia pod względem zawarcia umowy o pracę (niezależnie od formy) z
innym lekarzem. Ustawa o zawodach lekarz i lekarza dentysty w art. 53 dopuszcza
zatrudnienie w praktyce indywidualnej i grupowej stażysty lub rezydenta odbywającego
specjalizację lub inne szkolenie (z kolei art.18 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej
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zakazuje udzielania świadczeń w praktykach grupowych

świadczeń przez lekarzy

niebędących wspólnikami praktyki; praktyka grupowa nie może więc w odróżnieniu od
praktyki indywidualnej szkolić lekarzy).
Omawiane zagadnienie szczególnie dotyka środowisko stomatologiczne, gdzie wymogi
rynkowe nakazują czasem zatrudnić okazjonalnie innego specjalistę do wykonania
określonego świadczenia. Innym względem może być przede wszystkim prawo do
wypoczynku lub choroby czy rekonwalescencji. W takich sytuacjach praktyka musi
zamknąć swe podwoje, co ewidentnie wystawia na szwank zarówno:


dostępność praktyki pod względem ciągłości leczenia, ale nierzadko do otrzymania
dokumentacji przez pacjenta, gdyby w związku z tym musiał koniecznie w tym
okresie udać się gdzie indziej po pomoc.,



pozycję rynkową na i tak bardzo trudnym rynku.

Obrońcy tego stanu rzeczy argumentują, że praktyka wykonywana jest pod własnym
nazwiskiem, w szczególności pacjenci praktyk specjalistycznych mogą być przekonani, że
świadczeń w takiej praktyce udziela tylko specjalista.
Argument ten nie wytrzymuje krytyki z dwóch powodów:
1. ustawodawca nie nakazuje informowania pacjentów przez praktyki szkolące lekarzy, że
świadczenia udziela mu stażysta lub rezydent. Z tego powodu nie ma różnicy, czy
praktyka ma stałego asystenta (obecnie sytuacja nieprawidłowa) , czy w sumie
nieograniczoną liczbę stażystów lub rezydentów (obecnie zupełnie prawidłowe jest
zatrudnianie kolejno po sobie asystentów czy rezydentów)
2. w dzisiejszych czasach "praktyka" to nie jest tylko człowiek-lekarz. To cały zestaw
składników typowego przedsiębiorstwa, to również marka , jaką ma na lokalnym rynku
medycznym. To procedury, jakie ma w ofercie, to całe know-how w zakresie
samodoskonalenia, marketingu, budowania dobrych relacji z pacjentami etc, etc.
Przydzielenie części zadań współpracującemu lekarzowi (nawet młodszemu i
niespecjaliście)

nie

pozbawia

wykonanej

przez

niego

usługi

walorów

charakterystycznych dla całej praktyki. Praktyki, której indywidualny rys nadaje w
końcu szef-właściciel.
Kwestia braku możliwości zatrudnienia lekarza na zastępstwo podczas choroby czy
rekonwalescencji to już odrębne poważne utrudnienie, w zasadzie (tak to odbierają lekarze)
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godzące w prawo do odpoczynku czy choroby. Pikanterii sprawie dodają niektóre przepisy
wykonawcze do innych ustaw (jak niedawne rozporządzenie MZ z 5.08.2016 r. w sprawie
kryteriów wyboru ofert w konkursach o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków
publicznych, które wprost karzą ujemnymi punktami oferty tych placówek, które miały w 2
poprzedzających konkurs latach przynajmniej 1 dzień bez udzielania świadczeń.
Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że lekarz nieakceptujący tego stanu rzeczy może
założyć podmiot leczniczy. Pozostaje jednak pytanie:


czy zastosowane w tak szerokim zakresie ograniczenie nie narusza zasady
proporcjonalności? ( wydaje się, że byłby spory problem z obroną zarówno
celowości jak i niezbędności tej regulacji)



a jeśli nie- to czy ustawodawca zanadto nie zmarginalizował tej formy działalności
leczniczej? Z biegiem lat „wymrze” ona , zostanie wyparta rynku jako absolutnie
niedostosowana do zmieniających się wymogów.

Wyjściem mogłaby być nowelizacja (przede wszystkim art. 53 ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty) zezwalająca na zatrudnienie poza przypadkami szkolenia :

II.



lekarzy w celu okazjonalnego udzielenia określonego świadczenia,



stałego asystenta praktyki



w innym przypadku niż pkt 2 - lekarza na zastępstwo.

Podzespół

„Aspekty

podatkowe

i

ubezpieczenia

społecznego

działalności leczniczej oraz procedura kontraktowania świadczeń z
Narodowym

Funduszem

Zdrowia”.

Przewodniczący:

Sędzia

Naczelnego Sądu Administracyjnego Maciej Jaśniewicz

Ocena aktualnych przepisów i propozycje zmian legislacyjnych w zakresie aspektów
podatkowych, ubezpieczenia społecznego działalności leczniczej oraz procedury
kontraktowania świadczeń z narodowym funduszem zdrowia
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I. Ocena niektórych rozwiązań obowiązujących na gruncie ustaw podatkowych i
propozycje ujednolicenia ich wykładni bądź wprowadzenia zmian legislacyjnych.

I.1. Propozycje ewentualnej zmiany przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych w zakresie zwolnienia od opodatkowania podmiotów leczniczych będących
zakładami leczniczymi podmiotów leczniczych.
I.1.1. Opis problematyki
Po wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016
r. poz. 1638 ze zm.; dalej zwana: "ustawa o działalności leczniczej") oraz po jej kolejnych
nowelizacjach, w praktyce brak jest podstaw do objęcia zwolnieniem od opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacyjnie wyodrębnionych zespołów osób i
środków majątkowych utworzony w celu zapewniania świadczeń zdrowotnych i promocji
zdrowia prowadzonych przez spółki prawa handlowego ( funkcjonujących do 31 grudnia 2012
r. pod nazwą niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – NZOZ). Stało się tak dlatego, że
tego rodzaju placówki, stanowiące często de facto zorganizowane części przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej zwana: "u.p.d.o.p."), jako wyodrębnione
ze spółki organizacyjnie zespoły składników majątkowych, za pomocą którego spółki
wykonują określony rodzaj działalności leczniczej, nie mogą być odrębnym niż same spółki
podatnikami podatku od osób prawnych. Są one bowiem jednostkami nieposiadającymi
osobowości prawnej, a także podmiotowości prawnopodatkowej w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 2 u.p.d.o.p. jako jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej. Wskazał na to m.in. NSA w wyroku z dnia 1
grudnia 2015 r. w sprawie II FSK 2344/13.
Należałoby rozważyć, czy takie rozwiązanie legislacyjne nie jest nazbyt rygorystyczne, gdyż
nawet w sytuacji przeznaczenia dochodów (zysków) tego rodzaju zakładów leczniczych na cele
ochrony zdrowia nie mogą one korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów tylko z
tego powodu, że stanowią strukturę wewnętrzną spółki kapitałowej. Statuujący zwolnienie art.
17 ust. 1c pkt 1) u.p.d.o.p. stanowi, że przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w
przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach.
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Rozwiązanie takie wpływa na cenę usług medycznych w zakresie ochrony zdrowia
świadczonych przez zakłady lecznicze spółek kapitałowych, gdyż ich rozwój w tym zakup
sprzętu medycznego musi być finansowany z zysku po opodatkowaniu.
I.1.2. Propozycje zmiany
Można poddać pod rozwagę propozycję, aby uzupełnić treść przepisu art. 17 ust. 1c pkt 1)
u.p.d.o.p. w następujący sposób:
Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:
1) przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach, „za wyjątkiem dochodów
uzyskiwanych przez podatników prowadzących zakłady lecznicze w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
ze zm.), o ile zakłady te stanowią zorganizowaną części przedsiębiorstwa”.
I.1.3. Uzasadnienie zmiany
Rozwiązanie to zapewniłoby z jednej strony zgodność z pojęciem i zadaniami zakładu
leczniczego podmiotu leczniczego, a z drugiej uczyniłoby zadość niezbędnemu dla celów
podatkowych wyodrębnieniu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzającej
odrębny bilans, co dopuszcza też art. 2 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. Spełniony
zostałby w takim przypadku także w stosunku do takiego zakładu leczniczego warunek
wynikający z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym podatnicy są obowiązani do prowadzenia
ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie
wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok
podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów
amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Spełnione zostałyby także sformułowane
w judykaturze przesłanki, które jeszcze na podstawie obowiązującej do 30 czerwca 2011 r.
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz.
89 ze zm.; dalej zwana: "u.z.o.z."), wymagały spełnienia szeregu warunków, od których
zależało organizacyjne wyodrębnienie ówczesnych NZOZ-ów, takich jak:
1. zawieranie umów o świadczenie usług zdrowotnych samodzielnie przez NZOZ,
2. samodzielne wystawianie faktur dokumentujących sprzedaż usług przez NZOZ,
3. samodzielne dokonywanie nabycia usług i materiałów niezbędnych do realizacji świadczeń
zdrowotnych przez NZOZ,
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4. prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej i podatkowej, z wyodrębnionym wynikiem
finansowym przez NZOZ.
Przesłanki te, warunkujące odrębność i samodzielność dla celów podatkowych NZOZ zostały
sformułowane w wyroku NSA z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie II FSK 614/14.
I.2. Propozycje ewentualnej zmiany przepisów w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, bądź wydania interpretacji ogólnej przez Ministra właściwego do spraw
finansów publicznych w zakresie warunków skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez
rodzica (podatnika) mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne, które nie
ukończyło 16 roku życia.
I.2.1. Opis problematyki
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej w skrócie: „ustawa o PDOF”),
podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód
ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po
odliczeniu kwot:
6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania
czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
W myśl art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
uważa się wydatki poniesione na:
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Z kolei art. 26 ust. 7b ustawy o PDOF stanowi, że wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają
odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków
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Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo
sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica
pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W orzecznictwie ujawniły się problemy z wykładnią zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy
o PDOF wyrażenia „podatnika mającego na utrzymaniu osobę” (por. wyrok WSA w
Poznaniu z dnia 18 lutego 2015 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1059/14). W stanie
faktycznym sprawy rodzice dziecka niepełnosprawnego do lat 16 ujęli we wspólnym zeznaniu
podatkowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki z tytułu używania samochodu osobowego
do przewozu dziecka na konieczne zabiegi rehabilitacyjne. Każdy z rodziców rozliczył ulgę do
wysokości ustawowego limitu, tj. po 2.280 zł. Ojciec dziecka uzyskiwał w roku podatkowym
dochody, matka natomiast nie uzyskała żadnego dochodu (nie pracowała, opiekowała się
dzieckiem). Organy podatkowe, nie kwestionując spełnienia warunków formalnych
skorzystania z ulgi oraz możliwości skorzystania z tej ulgi – co do zasady – przez obojga
rodziców, uznały ostatecznie, że ulgę rozliczyć może tylko ojciec dziecka, jako podatnik
uzyskujący dochody. Zdaniem organu, utrzymanie niepełnosprawnego dziecka rozumiane jako
zapewnienie mu niezbędnych środków do życia, ponoszenie kosztów związanych z jego
wyżywieniem, mieszkaniem, ubiorem oraz innymi potrzebami, spoczywało na ojcu. Organ
podatkowy dostrzegając fakt, że matka dziecka sprawowała opiekę nad niepełnosprawnym
dzieckiem, stwierdził jednak, że skoro nie uzyskała dochodów, to nie mogła ponosić kosztów
związanych z jego utrzymaniem.
Trudno jednak zgodzić się z taką wykładnią, na co wskazał WSA w Poznaniu w powołanym
wyroku. Punktem wyjścia jest pogląd o możliwości rozliczenia ulgi przez każdego z rodziców,
w kontekście art. 6 ust. 2 ustawy o PDOF (łączne rozliczenie małżonków). Możliwość złożenia
wspólnego zeznania rocznego przez małżonków uzasadniona jest charakterem małżeństwa
(rodziny), które stanowi ekonomiczną jedność. Z tej jedności w judykaturze dość powszechnie
wywodzi się uprawnienie obojga małżonków do skorzystania z odliczenia wynikającego np. z
art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PDOF (tzw. ulga internetowa – np. wyroki: WSA w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2013 r., I SA/Bd 803/13, LEX nr 1432395; WSA w Kielcach z dnia 18 sierpnia
2011 r., I SA/Ke 321/11, LEX nr 898613; WSA w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2009 r., I SA/Rz
575/09, dostępne na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl) oraz uprawnienie do
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odrębnego odliczenia przez każdego z małżonków (a zatem także rodziców) wydatków w
ramach ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF (por. wyrok
WSA w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2011 r., I SA/Kr 1/11, dostępny na stronie internetowej:
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Dokonując wykładni art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PDOF i odwołując się do reguł wykładni
językowej należałoby przyjmować, że przepis ten wskazuje osobę uprawnioną do odliczenia
wydatków na cele rehabilitacyjne, którą jest – „podatnik mający na utrzymaniu dziecko
niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 lat”. Przepis ten nie warunkuje skorzystania z
odliczenia koniecznością osiągnięcia dochodu własnego podatnika (rodzica), ale wiąże to
odliczenie wyłącznie z faktem - „pozostawania dziecka na utrzymaniu”. Wydaje się, że nie ma
podstaw do zawężenia rozumienia pojęcia „utrzymanie dziecka” tylko do sytuacji, w której
dany małżonek (rodzic) uzyskuje dochód, z którego zaspokajane są następnie bieżące i
uzasadnione potrzeby dziecka, jako rezultat wykonywania ciążącego na rodzicach obowiązku
alimentacyjnego. W przepisie tym chodzi o rozumienie pojęcia „utrzymanie dziecka” w sensie
istnienia prawnego obowiązku, rekonstruowanego na podstawie wynikających z Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego (dalej zwany: k.r.o.) obowiązków rodziców wobec dzieci. Dla
rekonstrukcji przepisów podatkowych konieczne jest w takim przypadku sięgnięcie do treści
obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci (obowiązek dostarczania środków
utrzymania – art. 128 k.r.o. w związku z art. 133 i art. 135 k.r.o.) oraz obowiązków rodziców
wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej (wychowanie, piecza, zarząd majątkiem –
art. 92 i nast. k.r.o.). Ponadto obowiązku alimentacyjnego w zakresie zaspokajania potrzeb
dziecka przez rodzica nie można rozpatrywać w oderwaniu od regulacji z art. 27 k.r.o., który
wprost wskazuje na sposób zaspokajania potrzeb dziecka, który może polegać na osobistych
staraniach o wychowanie dziecka i pracy w gospodarstwie domowym. Odwołując się do
orzecznictwa sądów administracyjnych nie tylko w zakresie analizowanej ulgi rehabilitacyjnej
należy zwrócić uwagę, że ekonomiczny wymiar wspólnoty, jaką jest rodzina i dbałość o
finansowe aspekty bytu nie wyczerpuje obowiązków, od realizacji których uzależnione jest
dobro rodziny. W kontekście art. 27 k.r.o. należy zauważyć, że często małżonkowie określają
zakres i sposób wykonywania obowiązków w taki sposób, że jeden z nich w większym stopniu
troszczy się o zapewnienie rodzinie dochodów, drugi zaś poświęca dla dobra wspólnoty swoje
zaangażowanie i pracę osobistą. Dlatego w sytuacji, gdy źródłem majątku wspólnego
małżonków są wyłącznie, bądź przede wszystkim, dochody jednego z nich, zdaje się, że brak
jest dostatecznych podstaw, by dochód osoby pozostającej w związku małżeńskim traktować
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jako odrębny, skoro dochody w małżeństwie uzyskują obydwoje małżonkowie także w sytuacji,
gdy jedno z nich nie osiąga żadnego dochodu. Ponadto małżonek nie uzyskując dochodów nie
traci tym samym statusu podatnika, a ponadto sam fakt nie uzyskiwania odchodów, nie zwalnia
małżonka (rodzica) z obowiązku „utrzymania dziecka”, jeżeli nadal istnieją ustawowe
przesłanki uzasadniające trwanie obowiązku alimentacyjnego.
Należy stwierdzić, że przyjmowany przez organy podatkowe sposób i wnioski wykładni
analizowanego przepisu, prowadzą do nieracjonalnego i nie zasługującego na akceptację
wyniku.

I.2.2. Propozycje zmiany przepisu lub dokonanie jego interpretacji ogólnej

Przedstawiony problem uzasadnia możliwość rozważenia zmiany ustawy o PDOF,
polegającej na doprecyzowaniu pojęcia „podatnika mającego na utrzymaniu dziecko
niepełnosprawne do lat 16” w ten sposób, aby nie było wątpliwości, że adresatem analizowanej
normy prawnej jest także rodzic, który nie uzyskał dochodu, ale wykonuje władzę rodzicielską,
w tym sprawuje pieczę (opiekę) nad dzieckiem oraz czyni osobiste starania o wychowanie
dziecka i pracuje w gospodarstwie domowym.

Alternatywnym rozwiązaniem może być rekomendacja wydania przez Ministra właściwego do
spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wskazującej
organom podatkowym na przedstawiony wyżej sposób wykładni tego przepisu.

I.3. Rekomendacja w zakresie potrzeby wydania interpretacji ogólnej prawa
podatkowego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie
zwolnienia w przedmiocie podatku VAT usług medycznych związanych z krwią
pępowinową

I.3.1. Opis problematyki
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Zwolnienia usług medycznych z podatku od towarów i usług są częstym przedmiotem sporów
prowadzonych między podatnikami a organami podatkowymi. Problem zwolnienia w zakresie
usług medycznych wiąże się głównie z tym, że nie ma wprost określonej, czy zdefiniowanej
listy świadczeń, których dotyczyłaby ta preferencja. Celem objęcia usług medycznych
zwolnieniem podatkowym jest ułatwienie dostępu do nich i unikanie nadmiernych kosztów,
które obciążają pacjentów jako ostatecznych konsumentów. Brak zwolnienia określonych usług
medycznych bezpośrednio wpływa na ich cenę, co w konsekwencji ma przełożenie na cały
system ochrony zdrowia.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm., dalej w skrócie: „u.p.t.u.”), zwalnia się od podatku
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi
usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.
Świadczeniem zdrowotnym stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 - w skrócie: „u.d.l.”) są
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania. Stosownie zaś do art. 1 u.d.l., działalność lecznicza w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń
zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu
rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
Za „czynności ściśle związane” z opieką szpitalną i medyczną uznawane są tylko takie, które
są rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie
główne opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz
odbiorców. Świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego,
jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze
świadczenia głównego usługodawcy. Chodzi zatem o usługi, które logicznie wpisują się w ramy
dostarczania usług opieki szpitalnej i medycznej oraz które w procesie świadczenia tych usług
stanowią etap niezbędny, aby osiągnąć cele terapeutyczne. Zwolnienie określone w art. 43 ust.
1 pkt 18 u.p.t.u. ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tzn. dotyczy usług świadczonych w
zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami
związanych, a ponadto usługi te muszą być wykonywane przez podmioty lecznicze.
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Dodatkowo w pkt 18a ust. 1 art. 43 u.p.t.u. przewidziano możliwość objęcia zwolnieniem
tożsamych usług przy czym świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie
zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza.
W świetle art. 43 ust. 17 u.p.t.u. zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26,
28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług
ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18,
18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z
takiego zwolnienia.
Wobec tego co do zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie opieki medycznej,
służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, o którym
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18, pkt 18a u.p.t.u. istotnym jest, że objęte zwolnieniem od podatku
może być także świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związanych z usługami w zakresie
opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia, o ile te dodatkowe usługi czy towary są niezbędne do wykonywania usługi
podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiąganie dodatkowego dochodu przez podatnika
przez

konkurencyjne

wykonywanie

tych

czynności

w

stosunku

do

podatników

niekorzystających z takiego zwolnienia.
W związku z rozwojem usług medycznych związanych np. z krwią pępowinową od kilku lat
powraca problem ich opodatkowania. Chodzi głównie o czynności takie jak.: preparatyka,
transport, testowanie, zamrażanie oraz przechowywanie komórek macierzystych zawartych we
krwi pępowinowej, które w razie potrzeby mogą służyć przywracaniu zdrowia dawcy (do
leczenia autologicznego) lub w przypadku zgodności genetycznej - innym osobom (do leczenia
allogenicznego). Organy interpretacyjne i sądy administracyjne co do zasady prezentują
konsekwentne stanowisko, że ze swej istoty czynności te nie mogą mieć bezpośredniego i
rzeczywistego celu polegającego na diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu
chorób lub zaburzeń zdrowia. W istocie stanowią one szczególny środek, który będzie dostępny
w celu leczenia medycznego w hipotetycznej sytuacji, gdy stałoby się ono niezbędne. Analiza
krwi pępowinowej stanowi jedynie część badania pozwalającego na ustalenie jakości
pobranego materiału. Opisane powyżej czynności nie mieszczą się zatem w pojęciu „opieki
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medycznej” przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u. Czynności takich nie można również
zakwalifikować jako „czynności ściśle związane z opieką medyczną” przewidziane w
powołanym przepisie, albowiem cel przechowywania krwi jest wyłącznie hipotetyczny i
najczęściej jest zabezpieczeniem na przyszłość dziecka lub członków jego rodziny w razie
zachorowania. Wykorzystanie komórek macierzystych jest przyszłe i niepewne. Co istotne w
chwili wykonywania świadczeń najczęściej nie występuje opieka medyczna wobec
konkretnego pacjenta, ani już przeprowadzona, rozpoczęta, konieczna bądź też planowana, czy
nawet przewidywana w swym ogólnym zarysie. Sama możliwość wykorzystania w bliżej
nieokreślonej przyszłości komórek macierzystych wyizolowanych z krwi pępowinowej w
celach terapeutycznych lub profilaktycznych nie stanowi argumentu przemawiającego za
uznaniem czynności polegających na pobieraniu, badaniu krwi pępowinowej i wyizolowaniu
komórek macierzystych oraz przechowywaniu tychże komórek za czynności podlegające
zwolnieniu na podstawie powołanego przepisu u.p.t.u. Co więcej, niezależnie od dokładnych
liczb wynikających z obecnego stanu wiedzy naukowej, w odniesieniu do większości
odbiorców wskazanej działalności nie ma miejsca i prawdopodobnie nigdy nie będzie mieć
miejsca świadczenie główne objęte pojęciem „opieki medycznej”. Powołując się na stan wiedzy
medycznej i jego permanentny rozwój w zakresie wykorzystania krwi pępowinowej podatnicy
(czyli szpitale, banki krwi itp.) wskazują na opinie i publikacje specjalistów krajowych i
międzynarodowych. Jak wynika z analizy tych naukowych opracowań w świecie medycznym
kwestia wykorzystania krwi pępowinowej nadal budzi kontrowersje w gronach medycznych,
pozostając ciągle w sferze badań klinicznych i brak jest jednoznacznego wskazania do
wykorzystania tej technologii jako metody leczenia.
I.3.2. Propozycja dokonanie interpretacji ogólnej art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.
W obrocie prawnym funkcjonuje wiele interpretacji indywidualnych Ministra Finansów
dotyczących usług medycznych i ścisłego związku określonych usług z opieką szpitalną i
medyczną, nie tylko co do krwi pępowinowej. Podatnicy, będący podmiotami medycznymi
zmieniając poszczególne elementy stanu faktycznego w przedmiocie usług banku komórek
macierzystych wciąż występują z nowymi wnioskami o kolejne interpretacje, stąd problem ten
wciąż powraca przed organami interpretacyjnymi i sądami administracyjnymi.
Dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy
podatkowe, a także mając na celu eliminowanie kolejnych sporów w ramach interpretacji
indywidualnych, Kongres Prawników Wielkopolski mógłby zwrócić się o rozważenie wydania
z urzędu interpretacji ogólnej, w której zostałyby doprecyzowane usługi ściśle związane z
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usługami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 18a u.p.t.u., co ograniczyłoby pole
niepewności w tym zakresie. Forma ta spowodowałaby pożądaną stabilizację na rynku usług
medycznych i pozwoliłaby na wprowadzenie przez podatników (szpitale, banki krwi itp.)
kompleksowych rozwiązań, które ujednolicą praktykę w tym zakresie. Jednocześnie brak
ustawowej listy świadczeń, interpretacji ogólnych oraz innych szczegółowych regulacji co do
usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, pozostawia otwartą drogę do
wykładni wskazanych przepisów w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie sądów
administracyjnych.

II. Ocena niektórych rozwiązań obowiązujących w zakresie procedury kontraktowania
świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
II.1. Propozycje ewentualnej zmiany przepisów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zd rowotnej finansowa nych ze środków publicznych
II.1.1. Opis problematyki
Rodzaj, tr yb skł adania oraz rozpatr ywani a środków odwoławcz ych, z któr ych
skorz ystać może świadczeniodawca bi orąc y udział w prowadzon ym przez
Narodow y Fundusz Zdrowia post ępowaniu w sprawie zawarcia um ow y o
udzielani e świ adczeń opieki zdrowotnej, określaj ą przepisy art . 152 -154
ustaw y z dni a 27 sierpni a 2004 r. o świadczeni ach opi eki zdrowotnej
finans owan ych ze środków publiczn ych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.
zm.,

dalej

zwana:

„u.ś.o.z.”).

Zgodni e

z

art.

154

ust.

1

u.ś.o.z.,

świadczeniodawca biorąc y udział w post ępowaniu może wnieść do d yrekt ora
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowi a, w t ermini e 7 dni od
dnia

ogłoszenia

o

rozstrz ygnięciu

postępowani a,

odwołanie

dot yczące

rozstrz ygnięci a post ępowani a. Odwołanie wni esione po term inie nie podlega
rozpatrzeniu. Odwoł anie rozpatr ywane j est w termini e 7 dni od dnia jego
otrz ym ani a, prz y cz ym wniesi enie odwołania wst rz ymuje zawarcie um ow y o
udzielani e świ adczeń opieki zdrowotnej do czasu j ego rozpat rzenia (art. 154
ust. 2 u.ś.o.z.). Po rozpatrzeniu odwoł ania d yrektor oddziału wojewódzkiego
Narodowego

Funduszu

Zdrowia

w ydaj e

dec yzj ę

administ rac yjną

uwzgl ędni ającą l ub oddal ającą odwoł ani e (art. 154 ust . 3 u.ś.o.z.).
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Od dec yzji d yrektora oddziału woj ewódzkiego Funduszu świadczeniodawc y
prz ysł uguje wniosek o ponowne rozpat rzenie spraw y. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, składa się do dyrektora oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia doręczeni a dec yzji ,
w ydanej po rozpat rzeniu odwołania (art. 154 ust . 4 -5 u.ś.o.z.).D yrektor
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowi a rozpatruj e wniosek
o ponowne rozpatrzenie spraw y w termi nie 14 dni od dni a jego ot rz ym ani a i
w ydaj e dec yzję administrac yjną w sprawi e. Dec y zj a d yr ektora oddział u
wojewódzkiego Funduszu w ydana na skutek ponownego rozpatrzeni a spraw y
podlega nat ychmiast owemu w ykonaniu (art. 154 ust. 6 u.ś.o.z.).
Od dec yzji w ydanej przez d yrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia po rozpatrz eni u wni osku o ponowne rozpatrzeni e spraw y,
świadczeniodawc y prz ysługuje skarga do sądu administ rac yjnego (art. 154
ust. 8 u.ś.o.z.).
W t ym mi ejscu wskazania w ym aga, iż w prz ypadku uwz ględnienia odwołania
dot yczącego rozstrz ygni ęcia post ępowania w sprawi e zaw arcia umow y o
udzielani e świadczeń opi eki zdrowotnej , prz eprowadz a si ę postępowani e w
tr ybie rokowań ze świadczeniodawcą, któr y złoż ył wskaz ane odwoł anie,
ch yba że z opisu przedmiotu zamówi enia w ynika, że umowę o udziel anie
świadczeń opieki zdrowotnej z awi era si ę z j edn ym t ylko świadczeniodawcą
na dan ym obszarze. W takim prz ypadku d yrektor oddziału woj ewódzki ego
Narodowego Funduszu Zdrowi a ponownie przeprowadza postępowanie w
sprawie zawarci a um ow y (art . 154 ust. 7 u.ś.o.z.).
J ednocześni e zauważ yć należ y, i ż zgodnie z ugruntowan ym pogl ądem
orzeczni ctwa, tak powszechnego jak i administrac yjnego, postępowani e
prowadzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowi a –
przez specjalni e powołaną do t ego komisję konkursową (art. 139 ust. 4
u.ś.o.z.) – a zmierzaj ące do w yłoni enia najkorz ystniejszej ofert y na udzi elani e
świadczeń

opieki

zdrowotnej,

wzorowane

jest

na

cz ynnościach

poprzedzaj ąc ych zawarcie um ow y c ywil noprawnej, uregulowan ych w ust awi e
z dnia 23 kwietni a 1964 r. Kodeks c ywil ny (Dz. U. z 2016 r. po z. 380 z późn.
zm.). Postępowani e to nie jest wobec tego postępowaniem administrac yjn ym
w rozumi eniu przepisów ust aw y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
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postępowani a administrac yjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dal ej
zwana: „k.p.a.”), a "rozstrz y gnięcie" komisji nie jest dec yzj ą administ rac yjną
ani inn ym akt em o charakt erze admini strac yjnoprawn ym. W konsekwencji
przewidziane od t aki ego rozstrz ygni ęci a „odwołani e” (art. 154 ust. 1 u.ś.o.z.)
nie jest odwołani em w rozumi eniu k.p.a. Podmiot bowi em pro wadząc y to
postępowani e, Narodow y Fundusz Zdrowia, reprezentowan y przez d yrektora
oddziału woj ewódz kiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jest państwową
jednostką organizacyj ną posi adającą osobowość prawną. Narodow y Fundusz
Zdrowi a ni e j est j ednak organem admi nistracji publi cznej w rozumieniu
ustrojow ym i nie prz yznano mu generalnie kompetencji do stosowani a
środków prawn ych, właściw ych organom administracji publi cznej.
Co istotne j ednak, sprawa o z awarcie um o w y o udziel ani e świadczeń st aje się
sprawą administ rac yjną dopi ero z chwilą złożenia przez świadczeniodawcę
odwołania od rozstrz ygni ęci a komisji prowadzącej post ępowani e w sprawi e
zawarci a umow y o udzielanie świ adczeń opieki zdrowotnej (tak choćb y np.:
w yrok SN z dnia 19 maja 2016 r., III CSK 285/ 15, publ. baza LEX nr 2096716).
Przepis art. 154 ust . 6 u.ś.o.z. w yraźni e stanowi, iż po rozpat rzeniu odwołani a
dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowi a w ydaje
dec yzj ę administ racyj ną. Odwoł anie dot ycz ące rozst rz ygnięcia postępowania,
składane na podstawie art . 154 ust. 1 u.ś.o.z., ot wiera zat em post ępowani e
administrac yj ne, do którego zastosowani e m ają przepis y k.p.a. (t ak np.: w yrok
Wojewódzkiego Sądu Administrac yjnego w Szczecini e z dni a 5 lutego 2015 r.,
II S A/Sz 959/14, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Owo odwołanie zbliża się
więc s w ym charakt erem prawn ym do wniosku – „żądania” w rozumieniu
art. 61 § 1 k.p.a. – wszcz ynaj ącego post ępowani e admi nistrac yjne.
Prz yjęci e

prz ez

ustawod awcę

z ałożenia,

z godni e

z

któr ym

odwołani e

dot yczące rozstrz ygnięci a postępowani a w sprawie zawarci a umow y o
udzielani e świadczeń opi eki zdrowotnej rozpat r ywane j est przez d yrektora
oddziału woj ewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i rozstrz ygane w
drodze w ydani a decyz ji administrac yjnej w t ermi nie zaledwie 7 dni od dnia
jego ot rz ym ania - konfrontowane na dodat ek z ustal eniem, że samo
postępowani a w sprawie zawarci a umow y o udziel anie świadczeń opieki
zdrowotnej

oraz

prowadzone

kolejno

administrac yj ne

post ępowani e
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odwoławcze m a charakter konkurencyj n y (prz y cz ym

konkurenc yjnoś ć

rozważać należ y tut aj na dwóch prz ynaj mniej płasz cz yznach: po pierwsze na
etapi e konkursu kil ku świadczeniodawców ubiega się o dobro oferowane w
ograniczonej

wiel kości,

po

drugi e

zaś

świadczeniodawc y

zw ykl e

w

składan ych środkach odwoł awcz ych form ułują zarzut y wzgl ędem podmiotów
konkurując ych), wiedzie do wniosku, iż już niejako z założeni a prz yj ąć nal eż y
niemożność dochowania ustawowego t erminu zakreślonego dla rozpatrzeni a
odwołania.
Co prawda brak określonego ustawą z dni a 27 si erpnia 2004 r. o świadczeni ach
opieki zdrowot nej fi nansowan ych ze środków publiczn ych skutku naruszenia
7-dniowego terminu rozpat rzenia odwołania określonego w art. 154 ust. 2
u.ś.o.z. powoduj e, że termin ten j est w yłącznie t erminem instrukc yjn ym,
stanowi ąc ym o woli ustawodawc y w zakresi e sz ybkości postępowani a, to
jednak ni e sposób rozpatr ywać go w oderwaniu od norm y wynikaj ącej z art .
154 ust. 2 zd. 2 u.ś.o.z., z godni e z kt ór ym wni esieni e odwoł ania wst rz ym uje
zawarci e umow y o udzielani e świ adczeń opieki zdrowotnej do czasu j ego
rozpatrzenia.
zawarci a

Reali zacja

umów

o

świadczeniodawcami

bowi em

d ys poz ycji

udzielani e

świadczeń

wskaz an ymi

w

nakazuj ącej
opieki

rozstrz ygni ęciu

wstrz ym anie

zdrowotnej

ze

postępowania

prowadzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowi a
w ywołuj e t en skut ek, że do czasu rozpat rzenia odwoł ani a i w ydani a dec yzji
administrac yj nej ni e można mówić o zabezpieczeniu opieki zdrowotnej na
rzecz pacj entów na dan ym obszarze teryt orial n ym , st anowi ąc ym wcześniej
przedmiot postępowania konkursowego. Pow yższe ust aleni a uzupełnić nal eż y
dodatkowo uwagą, iż częste zmian y legi slac yjne w obszarz e opieki zdrowotnej
finans owanej z e środków publiczn ych determinuj ące terminy ogłasz ania
postępowań konkursow ych oraz liczba składan ych środków odwoł awcz ych
(prz ykł adowo: w m iesiącach st ycz eń -l ut y 2012 roku po rozstrz ygnięciu
postępowań

konkursow ych

prowadzonych

na

obszarze

dział ania

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
złożono

ok.

900

odwołań)

ni e

pozostawi ają

nazb yt

wiele

czasu

na

rozpoznawanie środków odwoł awcz ych, co w negat ywn y sposób wpł ywać
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może nie t yl ko na sposób procedowani a spraw y administ racyj nej, ale przede
wsz ystkim na z apewnienie opieki zdrowotnej pacj entom na dan ym obsz arze.
II.1.2. Uzasadnienie zmiany
Uwz ględni ając powyż sze uwagi prz yj ąć nal eż y zasadność stwierdzenia, o
potrzebi e istotnego uproszczeni a procedur y administrac yjnej stosowanej w
trakcie rozpatr ywania środków odwoławcz ych („odwoł ań” oraz „wniosków
o ponowne rozpatrz enie spraw y”) skł adan ych p rzez świ adczeniodawców na
sposób rozstrz ygni ęcia postępowania w sprawie zawarcia um ow y o udzielani e
świadczeń opieki zdrowotnej . Konieczne byłob y t akże st worz enie klarown ych
reguł w formie przepisów ust aw y dot yc ząc ych tr ybu postępowani a, t ak co
zakres u roz strz ygni ęć o charakt erz e wł adcz ym – cz yli charakt er yst yczn ych
dla postępowania administrac yj nego, jak i t r ybu kont raktowego, cz yli
zakładającego równorzędność podmi otów.
II.1.3. Propozycje zmiany przepisów i rekomendacja dotycząca założeń projektu
ustawy zmieniającej ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotn ej f inansowanych ze środków publicznych.
Zespół proponuje alt ernat ywne rozwiązania legi slac yjne:
1. W yłączenie stosowani a ni ektór ych przepisów ustaw y z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administ rac yjnego na etapie rozpoznawania
środków odwoł awczych prz ez dyrektora oddziału woj ewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia,
lub
2. Prz yjęcie w ust awie z dnia 27 si erpnia 2004 r. o świadczeniach opi eki
zdrowotnej finansowan ych ze ś rodków publiczn ych odrębnej uproszczonej
procedur y o charakt erze administ rac yjn ym, która normował aby post ępowani a
odwoławcze
Funduszu

przed
Zdrowi a

dyrektorem
(lub

oddz iału

prz ynajmni ej

woj ewódzki ego
kilku

Narodowego

dodatkow ych

jednostek

redakc yj n ych), pr z y jednoczesn ym w yd łużeniu z 7 dni do 14 dni t erminu
rozpatr ywania

odwołania

dot yczącego

rozstrz ygnięcia

postępowani a

w

sprawie zawarci a um ow y o udzielani e świadczeń opi eki zdrowotnej.
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Niezal eżnie od prz yj ętego rozwiązani a l egisl ac yj nego (w ył ączenia st oso wania
niektór ych przepisów k.p.a. cz y też stworzeni a odrębnej procedur y o
charakt erz e administ rac yjn ym) Zespół uznaje za ni ezbędne zwróceni e uwagi
na

następujące

problem y

związ ane

ze

stosowani em

procedur y

administrac yj nej w procesi e rozpat r ywania środków o dwoławcz ych - które w
znacząc y,

negat ywny

prowadzonego

sposób

post ępowani a

wpł ywają

na

sz ybkość

administ rac yjnego

i

w

i

efekt ywność

konsekwencji

na

zabezpieczenie pacj entom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – wraz z
propoz ycj ami zmian / usprawni eń w a nali zowan ym zakresie.
W pierwszej kolejności za niezbędne należałob y uznać zapisanie de l ege
ferenda norm y, zgodnie z którą organ zawiadamiaj ąc st rony o wszczęciu
postępowani a na skutek wni esieni a odwołania, informuje j ednocześni e stron y
o uprawni eniach z w iązan ych z wgl ądem w akta spraw y, sporządzani em
notatek, kopii l ub odpisów, z gł aszaniem wniosków dowodow ych a t akże z
w ypowi edzeni em si ę co do zebran ych dowodów i mat eri ałów oraz z głoszon ych
żądań, oraz o termi nie rozstrz ygni ęci a spraw y w drodze wydani a de c yzji
administrac yj nej. Uwzgl ędniaj ąc okoliczność, iż stronam i postępowania
administrac yj nego prowadzonego z odwołania dot ycz ącego rozstrz ygnięcia
postępowani a w sprawie zawarci a umow y o udziel anie świadczeń opieki
zdrowotnej są w ył ącznie przedsi ębiorcy, z awi adomienie sformułowane w
sposób opisan y w yż ej w ycz erp ywałob y obowiąz ek inform acyj n y odnosz ąc y
się

do

z apewnienia

stronom

cz ynnego

udzi ału

w

każdym

stadi um

postępowani a. W t ym też znaczeniu - biorąc pod uwagę fakt, że st rona
poinformowana zost ałab y o dok ł adn ym t ermini e w ydania decyz ji - organ nie
byłb y zobowi ązan y do każdorazowego informowania stron o pism ach i
dokument ach składanych i grom adzon ych w t rakci e postępowani a oraz do
w yznacz ania st ronom kolejn ych t erminów na zapoznani e się z nimi, jak t o
obecnie b ywa prakt ykowane na gruncie art. 10 § 1 k.p.a.
Po d rugie Zespół wskazuje również na zasadność w yłącz enia obowi ązku
zachowani a 7 -dniowego t erminu poprzedzającego przeprowadzenie przez
organ dowodu ze świadków, biegł ych lub ogl ędzin (przewidzianego w art . 79
§ 1 k.p.a.). Otóż w post ępowani ach odwoławcz ych, a raczej z uwagi na
spec yfikę

postępowani a

-

quasi-odwoławcz ych,

j edn ym

z

naj częściej
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formułowan ych

zarzutów

w

środkach

odwoł awcz ych

pozostaje

zarzut

niespeł niani a przez kontroferent a warunków związan yc h z zapewnieni em
określ onego

sprz ęt u

zagwarant owaniem

lub

aparatur y

dostępu

do

med ycznej,

mi ej sca

nade

udzielania

wsz ystko

świadczeń

zaś

z

osobom

niepeł nosprawn ym. Obowi ązek uprzedni ego zawiadomi eni e stron y o miejscu
i termini e przeprowadzenia dowodu z e św iadków, bi egł ych l ub oględzin, i t o
prz ynajmni ej na siedem dni przed terminem, w ywołuje naj częściej t en skut ek,
że świadczeniodawcy dokonuj ą w t rakci e t ych 7 dni zmian w swoim potencj ale
służąc ym do realizacji umow y, niej ednokrotnie nawet przeprowadzaj ąc p race
budowl ane umożliwiające dost ęp do bud ynku osobom niepełnosprawn ym
dopiero na skutek otrz ym anego zawiadomienia o oględzinach. Taki sposób
postępowani a – ni e dając y si ę pogodzić z wymogami uczci wej konkurencji
(któr ych zagwarantowani e w toku postępowani a j est obowiąz kiem Funduszu,
zgodni e z art. 134 ust. 1 u.ś.o.z.) – nie może z yskać akcept acji pozostał ych
stron

postępowania,

co

w

prakt yce

skutkuje

kol ejn ymi

wnioskami

o

charakt erz e dowodow ym, skł adan ymi do d yrektora oddział u woj ewódzki ego
Narodowego Fund uszu Zdrowia. W taki m stani e rzecz y z a uzasadnione uznać
należ y odstąpi eni e od zasad y zawiadamiania stron y o mi ejscu i terminie
przeprowadzenia dowodu ze świ adków, biegł ych lub ogl ędzin w częś ci
dot yczącej

7 -dniowego

t ermi nu,

uz nając

za

w ystarcz ające

skute czne

zawiadomi eni e st rony (doręczone st ronie przed terminem przeprowadzenia
dowodu) przez organ o miejscu i t erminie przeprowadzenia dowodu ze
świadków, bi egł ych lub oględzin.
Po trzecie. Zespół podnosi konieczność bardziej szczegółowego uregulowani a
kwestii

udost ępniania

st ronom

w

t rakci e

prowadzonego

post ępowania

odwoławczego ofert złożonych przez świ adczeniodawców. Ot óż zgodnie z art.
135 ust. 1 -2 u.ś.o.z. ofert y złożone w postępowaniu o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej są jawne, prz y cz ym Narodow y Fundusz Zdrowi a realizuj e
zasadę j awności ofert, z w ył ączeniem informacji stanowi ąc ych taj emnicę
przedsi ębiorc y,

które

zast rzeżone

został y

prz ez

świadczeniodawcę,

w

szczególności przez umożliwienie wgl ądu do t ych ofert. Tożsama zasada
obowiązuj e

równi eż

na

etapi e

administrac yj nego

postępowania

odwoławczego, choć w t ym prz ypadku znajduje ona swoj e umocowanie w
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przepisie

art .

73

k.p.a.

Bez

wątpi enia

d yspoz ycja

norm y

w yrażonej

prz ywołan ym przepi sem zobowi ązuje organ prowadząc y postępowani e do
udostępni eni a s tronom, na ich żądani e, ofert inn ych świ adczeniodawców
biorąc ych udzi ał w konkursie, i to po usuni ęciu dan ych stanowiąc ych
tajemni cę przedsi ębiorstwa i dan ych osobow ych. Niej ednokrotnie bowi em
t ylko w takim prz ypadku strona post ępowani a odwoł awczego będzie m ogła
sformułować swoje stanowisko w sprawie, sprec yzować podnoszone zarzut y
cz y t eż podjąć polem ikę z pierwotn ym rozstrz ygnięciem komisji konkursowej.
J ednocześni e wskazać j ednak należ y, iż zastrzeżeni e t ajem nicy przedsiębiorc y
odb ywa się obecnie w tr ybi e prz yjęt ym przepisem § 11 zarządzeni a Nr
12/2015/DS OZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dni a 13 lut ego 2015
r. w sprawie warunków postępowania dot ycz ąc ych zawi erania umów o
udzielani e

świadcz eń

opieki

zdrowotnej.

Zgodni e

z

§

11

ust.

1

prz ywoł ywanego z arządzeni a, ofert y złożone w postępowaniu w sprawie
zawarci a umow y są jawne po jego zakończeniu, z w ył ączeniem informacji
stanowi ąc ych taj emnicę przedsi ębiorc y, które zast rzeżone został y przez
świadczeniodawcę, zaś oferent zastrz ega inform acj e stanowiące t ajemni cę
przedsi ębiorc y w formie pisemnej, w szczególności przez wypełni eni e i
załączeni e do ofert y formul arza, którego wzór określon y zost ał w załączniku
nr 8 do zarządzeni a Nr 12/2015/DSOZ. C o istotne, oferent skł adaj ąc do ofert y
załącznik

nr

8

wnosi

o

z astrzeż eni e

w

złożonej

oferci e

informacji

stanowi ąc ych t ajem nicę przedsi ębiorc y, wskazuj ąc j ed yni e na rodzaj ow ych
inform acji (w ykaz podw ykonawców, w ykaz personelu, w ykaz sprzętu, w ykaz
pojazdów, w ykaz pomieszczeń, w ykaz m iejsc udziel ania świ adczeń z dan ym i
ident yfi kac yjn ymi, obejmując y również miejsca udziel ania świadczeń przez
podw ykonawców, ofert a w zakresie li czby i cen y dl a przedmiotu postępowania
i

miejsca

udziel ania

świadczeń,

harmonogram

udziel ania

świadczeń,

harmonogram prac y personelu lub j ego dos tępność godzinową oraz anki et y
dot yczące danego postępowani a). Ni ezależnie od ustal enia, iż niektóre z
pow yż sz ych inform acji stanowią co do zasad y informację publiczną i choćb y
z tego powodu odm ówić należałob y oferentom możliwości i ch zastrzeżenia,
wskazać nal eż y, iż taka forma zastrz egani a taj emnic y przedsiębiorst wa
powoduj e, że w trakcie prowadzonego postępowania odwoł awczego pracownik
organu, udostępniaj ąc ofert y st ronom postępowani a, zobowiązan y j est do
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w ykonania kopii cał ości ofert y, a następnie do usu wania z niej inform acji
stanowi ącej taj emni cę przedsiębiorst wa oraz dan ych osobowych. W s ytuacji,
gd y w postępowaniu konkursow ym w sprawi e zawarci a umow y o udzielani e
świadczeń opi eki z drowot nej skł adan ych jest znaczna li czba ofert (np.
kilkadziesi ąt), z k tór ych każda składa się z około 150 kart , proces t aki w
sposób znacząc y w ydłuża o prz ynajmniej kilka dni czas trwania post ępowani a
administrac yj nego. Uwz ględni ając pow yższe Zespół rekomenduje dodani e w
ustawi e z dnia 27 sierpni a 2004 r. o świadczeni ach opi eki zdrowot nej
finans owan ych

ze

środków

publi cznych

j ednostki

redakc yj nej,

która

formułował ab y norm ę zobowiązującą oferentów do skł adania ofert w dwóch
egzemplarzach, z kt ór ych j eden anonimi zowan y b yłb y przez sam e podmiot y
składaj ące ofert ę poprzez
w yeliminowani e

zakreś lani e dan ych osobow ych, a także poprzez

inform acji

st anowiących

t ajemni cę

przedsiębiorstwa.

Przesunięcie na sam ego oferenta ciężaru usuwania z ofert y danych osobow ych
oraz inform acji stanowiąc ych t ajemni cę przedsiębiorst wa bez wątpi enia
wpł ynęł ob y

poz yt ywnie

na

postulat

sz ybkości

postępowani a

administrac yj nego, a takż e w pełni z abezpi ecz yłob y i nteres y oferentów,
będąc ych podmiotam i lecznicz ymi. Godzi się zauważ yć, że regulacj a podobna
do tu proponowanej obowiązuj e już np. w ustawi e z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo tel ekomuni kac yjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.) – w j ej
art. 207 ust. 2.
Po czwarte Zespół poddaj e pod rozwagę w yłączeni e obowi ązku, o któr ym
mowa w art. 154 ust. 3 zd. 2 u.ś.o.z. Zgodnie z prz ywoł yw an ym przepisem
dec yzj a administ racyj na d yrekt ora oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowi a w ydana po rozpatrz eniu odwoł ania zam ieszczana jest, w
termini e 2 dni od dnia jej w ydania, na tabli c y ogłoszeń oraz na stroni e
internetowej wł aści wego oddziału woj ewódzki ego Narodo wego Funduszu
Zdrowi a. Zwróci ć w t ym miejscu należ y j ednocześni e uwagę na brzmienie art.
154 ust. 4 -5 u.ś.o.z., po m yśli któr ych od dec yzji d yrektora oddziału
wojewódzkiego

Narodowego

Funduszu

Zdrowi a

świadczeniodawc y

prz ysł uguje wniosek o ponowne rozpatrz enie spraw y, któr y składa się w
termini e 7 dni od dni a doręczenia dec yzji. Obowi ązek publikowani a na st ronie
internetowej wł aści wego oddziału woj ewódzki ego Narodowego Funduszu
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Zdrowi a dec yzji administrac yjnej, i to w terminie 2 dni od dnia j ej w ydania,
w ywołuj e najczęściej ten skut ek, że świ adczeniodawc y maj ąc już wiedz ę o
dokonan ym rozst rz ygni ęci u i prezentowan ym uzasadnieni u, potwi erdzaj ąc
odbiór dec yzji i fakt ycz nie j ą odbi erają dopi ero z upł yw em 14 dni a od
momentu prób y pierwszego j ej doręczenia (cz yli awizowani a). Taki sposób
postępowani a w ywołuje ten skut ek, że świadczeniodawca ma fakt ycznie 21
dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw y, co również w ydł uża
czas trwani a prowadzonych post ępowań odwoławcz ych.

W ocenie Zespołu proponowane w yże j założenia zmian y ustaw y z dni a 27
sierpni a 2004 r. o świadcz eniach opi eki zdrowotnej finansowan ych ze
środków publiczn ych w ychodził yb y bez wątpi enia naprzeciw potrzebom
w ynikaj ąc ym z roz miarów prowadzon ych prz ez Narodow y Fundusz Zdrowia
postępowań

odwoł a wcz ych.

rozwiązani a

w

Co

najw yższ ym

naji stotniejsze
stopniu

j ednak,

wnioskowane

det erminował yby

możliwość

zabezpieczenia pacj entom peł nego dostępu do świ adczeń opi eki zdrowotnej,
co jawi si ę jako cel nadrzędn y post ępowań zmierzaj ąc ych do zawarcia um ów
o udzielani e świadczeń opi eki zdrowotnej.

III.

Ocena

niektórych

ubezpieczeniom

rozwiązań

społecznym

i

obowiązujących

ubezpieczeniu

w

przedmiocie

zdrowotnemu

oraz

podlegania
propozycje

wprowadzenia zmian legislacyjnych.
III.1. Propozycje ewentualnej zmiany przepisów w zakresie dualizmu wynikającego z
decyzji Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz z decyzji właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom
społecznym i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
III.1.1. Opis problematyki
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1) lit. a) i c) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.; zwana dalej: „u.s.u.s.”) do
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zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy m.in. stwierdzanie i ustalanie obowiązku
ubezpieczeń społecznych oraz wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Stosownie natomiast do treści art. 107 ust. 5 pkt 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1793 z późn. zm., dalej zwana: „u.ś.o.z.” ) do zadań dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy między innymi wydawanie
indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1) lit. c) u.ś.o.z. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
podlegają między innymi osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi
lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność
pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły
wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej. Jak wskazuje przepis art. 69 ust. 1 u.ś.o.z. obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego tych osób powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o
ubezpieczeniach społecznych. Z kolei w kwestii obowiązku istnienia ubezpieczeń społecznych
decyzje administracyjne wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 38 ust. 1 u.s.u.s.).
Powyższe regulacje prowadzić mogą, i, jak wynika z praktyki orzeczniczej VIII Wydziału
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Poznaniu prowadzą, do paradoksalnych
sytuacji, w których dwa różne wyżej wymienione organy wydają sprzeczne ze sobą decyzje
dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwestii związanych z poborem składek na to
ubezpieczenie. Zdarzyć się bowiem może sytuacja i zdarzyła się, w której oddział ZUS wydał
decyzję, w której ustalił wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne w okresach adekwatnych do ustaleń w zakresie okresów podlegania
ubezpieczeniom społecznym, przy jednoczesnym istnieniu prawomocnego rozstrzygnięcia
dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ ustalającego odmienne okresy podlegania
ubezpieczeniu zdrowotnemu przez tę samą osobę.
III.1.2. Propozycja zmiany przepisów
Wydaje się, że z punktu widzenia zasady zaufania obywatela do działalności organów władzy
publicznej takie sytuacji nie powinny mieć miejsca. W celu ich wyeliminowania należałoby
dążyć do stworzenia sytuacji, w której podmiot ustalający okresy podlegania ubezpieczeniu
zdrowotnemu (dyrektor oddziały wojewódzkiego NFZ) nie czyniłby tego wbrew ustaleniom
dokonanym przez ZUS w zakresie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych, co zresztą
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byłoby zgodne z brzmieniem art. 66 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 69 ust. 1 u.ś.o.z. Innym
rozwiązaniem legislacyjnym mogłoby być przeniesienie kwestii związanych z ustalaniem
przebiegu ubezpieczenia zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tej kwestii
natomiast nie byłoby raczej celowe przenoszenie zadań związanych z wymierzaniem i poborem
składek na ubezpieczeni zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego
Funduszu Zdrowia, skoro pierwsza z wymienionych instytucji posiada odpowiednie
instrumenty do wykonywania tych zadań, czyniąc to także w zakresie, jak się wydaje szerszym,
czyli również wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne.

III.2. Propozycje ewentualnej zmiany przepisów dotyczących obowiązku ubezpieczeń
społecznych w przypadku osób pobierających rentę bądź emeryturę i wykonujących
zawód lekarza
III.2.1. Opis problematyki
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.; zwana dalej: „u.s.u.s.”) obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 tej ustawy,
osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Artykuł 9 ust. 5 u.s.u.s.
wprowadzając wyjątek od powyższej zasady, wskazuje, że osoby, o których mowa w art. 6
ustawy, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c tego artykułu, mające ustalone prawo do emerytury
lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ustęp 4c
omawianego artykułu stanowi zaś, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której
mowa w art. 8 ust. 6 pkt l) ustawy, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do
pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia
prawa do emerytury.
Przepis art. 8 ust. 6 ustawy stanowi, iż za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa
się:
1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
2. twórcę lub artystę;
3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
49

50

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych;
4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki
jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5. osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o
systemie oświaty.
Wykładnia tego przepisu budzi wątpliwości i rozbieżności. Należy bowiem zauważyć, że
przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - regulując wyjątki od objęcia
obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym - wprowadzają zasadę, zgodnie z którą osoby
mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym. Wyjątek od tego zwolnienia dotyczy jednak osób, o których mowa
w art. 8 ust. 6 pkt l tej ustawy, to jest osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Jako
iż w art. 9 ust. 4c u.s.u.s. odesłano wyłącznie do pkt 1 art. 8 ust. 6 tej ustawy, uznać należy, że
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formach wskazanych w punktach
2-5 tego artykułu nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Zawarte w art.
9 ust. 4c u.s.u.s. odesłanie do art. 8 ust. 6 pkt 1 tej ustawy, jako wprowadzające wyjątek od
zasady niepodlegania osób z ustalonym prawem do renty obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym, należy poddawać wykładni ścisłej i nie można owego wyjątku rozszerzać na inne
kategorie osób. Do kategorii osób wykonujących wolne zawody, o których mowa w art. 8 ust.
6 pkt 3 u.s.u.s. zaliczyć należy zgodnie z tym przepisem osobę prowadzącą działalność w
zakresie wolnego zawodu: (a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, (b) z której
przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Takimi osobami mogą być między innymi lekarze, bowiem
stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930 z późn. zm.), do kręgu tego należy zaliczyć: lekarzy, lekarzy stomatologów,
lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy
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oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji
na godziny.
III.2.2. Propozycja zmiany przepisów
Powyższe regulacje prowadzą, w ocenie Zespołu do nieuzasadnionego różnicowania osób
prowadzących pozarolniczą działalność ze względu na formę jej prowadzenia, przy czym,
stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s. obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
podlegają między innymi osoby prowadzące pozarolniczą działalność bez względu na jej
formę. Stąd rozróżnienie (zawężenie) wprowadzone do art. 9 ust. 4c u.s.u.s. nie znajduje
racjonalnego i logicznego uzasadnienia, a tym samym prowadzi do nieuzasadnionego
nierównego traktowania osób prowadzących pozarolniczą działalność ze względu na formę jej
prowadzenia. Zdaniem Zespołu uzasadniona byłaby taka zmiana przepisów, która stworzyłaby
jednakowe regulacje prawne dla wszystkich podmiotów, niezależnie od wybranej przez nich
formy prowadzenia działalności gospodarczej.

III.3. Postulaty dotyczące wprowadzania w przyszłości nowych przepisów w zakresie
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na przykładzie
ułomnej legislacji co do wymogów dotyczących wykształcenia w odniesieniu do osób
wykonujących obowiązki pomocy dentystycznej w gabinetach posiadających kontrakt na
świadczenia usług z Narodowym Funduszem Zdrowia
III.3.1. Opis problematyki
Analizowane akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1462 ze zm.,
zwane dalej: „RMZ”), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 31d ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
2. Zarządzenie Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (zwane dalej: „ZPNFZ”, publ.
www.nfz.gov.pl).

51

52

Przepis § 2 pkt 4 ppkt a)-e) RMZ definiuje jako „pozostały personel” zatrudniany przy
udzielaniu „świadczeń gwarantowanych” finansowanych ze środków publicznych m.in. „osobę
pracującą na stanowisku pomocy dentystycznej posiadającą średnie wykształcenie oraz
przeszkolenie zawodowe”. Wprowadzenie tej regulacji było istotnym novum w stosunku do
regulacji obowiązujących uprzednio, które nie przewidywały w stosunku do pomocy
dentystycznych wymogu legitymowania się

średnim

wykształceniem. Co prawda

wprowadzenie tej regulacji nie było zupełnym zaskoczeniem – zamierzenia Ministra Zdrowia
w tym zakresie znane już wcześniej w 2012 r. i były przedmiotem krytycznej oceny Prezydium
Naczelnej Izby Lekarskiej (stanowisko 37/12/P-VI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego). Mimo to omawiane przepisy i tak
postawiły wielu świadczeniodawców i ich pracownice (pomoce dentystyczne) w trudnej, a
wręcz patowej sytuacji. Ponieważ regulacja znajdowała zastosowanie do świadczeń
gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., to pomoce dentystyczne w praktyce
nie miały szans na ewentualne uzupełnienie wykształcenia, tak aby spełniać warunki formalne
(„średnie wykształcenie”).
Warto także zauważyć, że Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej w przywołanym stanowisku z
dnia 27 lipca 2012 r. zwracało uwagę na to, że projektowana regulacja w zakresie, w jakim
przewidywała zniesienie możliwości korzystania przez świadczeniodawców realizujących
świadczenia gwarantowane finansowe ze środków publicznych z pracy pomocy
dentystycznych od dnia 1 stycznia 2015 r. – stanowi nieuzasadnione zróżnicowanie wymogów
w stosunku do tych podmiotów leczniczych. Prezydium NIL wskazywało też, że regulacja ta
nie bierze pod uwagę realiów rynku pracy i sytuacji życiowej pomocy dentystycznych –
przeważnie ponad 50-letnich kobiet z bogatym doświadczeniem zawodowym i praktyką, ale
nie mających wysokich, formalnych kwalifikacji.

III.3.2. Rekomendacje Zespołu co do zasad stanowienia przepisów dotyczących
warunków zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Na podanym powyżej przykładzie można sformułować pewne postulaty w zakresie regulacji w
dziedzinie ochrony zdrowia, które mają także charakter ogólny i znajdują zastosowanie w
innych gałęziach prawa:
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1. refleksję nad koniecznością ustanawiania regulacji odrębnych – tutaj: szczególne określenie
wymogów formalnych wobec „pozostałego personelu” pracującego z lekarzem dentystą
realizującym świadczenia w ramach umów z NFZ;
2. uwzględnianie w projektowanych i przyjmowanych regulacjach sytuacji rynku pracy i
możliwości praktycznych sprawnego i zgodnego z intencjami ustawodawcy wejścia ich w życie
– Prezydium NIL wskazywano na brak na rynku pracy dostatecznej liczby asystentek i
higienistek stomatologicznych;
3. uwzględnianie możliwości dostosowania się adresatów norm do zmienianych regulacji –
tutaj należało wziąć pod uwagę czysto praktyczne, organizacyjno-czasowe możliwości
wykształcenia asystentek i higienistek stomatologicznych w liczbie odpowiedniej do
zapotrzebowania regulowanego rynku świadczeń finansowanych ze środków publicznych –
względnie zachowanie uprawnień przez tych adresatów norm, którzy z przyczyn obiektywnych
nie maja możliwości dostosowania się do zmienionych regulacji prawnych.

III.

Podzespół

„Restrukturyzacja

podmiotów

leczniczych”.

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dr hab. Anna
Hrycaj.

Uwagi dotyczące regulacji prawnej sądowej restrukturyzacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1574, t.j.)

1. Założenia do przyjętych postulatów legislacyjnych
W trakcie prac podzespołu zajmującego się zagadnieniami restrukturyzacji podmiotów
leczniczych w ramach przygotowań do IV Kongresu Prawników Wielkopolski przyjęto
następujące założenia.
a) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej („SPZOZ”) posiadają zdolność
restrukturyzacyjną. W konsekwencji dopuszczalne jest prowadzenie postępowania
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restrukturyzacyjnego wobec SPZOZ, pod warunkiem zajścia podstaw otwarcia
postępowania (m.in. niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością).
b) Postępowania restrukturyzacyjne jako narzędzia sądowej restrukturyzacji mogą być
rozwiązaniem problemu niewypłacalności, zarówno w ujęciu płynnościowym, jak i
zadłużeniowym, pozwalającym na alokację ryzyka finansowego prowadzenia
działalności leczniczej z samych SPZOZ oraz podmiotów tworzących w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na wierzycieli. Taka alokacja
jest korzystna bowiem wprowadzi przejrzyste i racjonalne ekonomiczne mechanizmy
oceny ryzyka na rynku właściwym.
c) Obecne mechanizmy ustanowione mocą ustawy o działalności leczniczej (por. m.in. art.
53a, art. 59 oraz art. 61) nie zapewniają rozwiązań adekwatnych do skali problemu
zadłużenia SPZOZ. W szczególności, nie wprowadzają one mechanizmów redukcji
zadłużenia na mocy porozumienia z wierzycielami, ani narzędzi naprawy
przedsiębiorstwa SPZOZ.
d) De lege lata, brak szczególnych przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
dotyczących restrukturyzacji SPZOZ sprawia, że restrukturyzacja sądowa może być
prowadzona bez uwzględnienia specyfiki działalności leczniczej prowadzonej w
ramach SPZOZ. Cele, dla realizacji których możliwe jest utworzenie SPZOZ zostały
wskazane w art. 50a ustawy o działalności leczniczej i polegają one na zapewnieniu
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP oraz racjonalnej organizacji opieki
zdrowotnej. Dodatkowo, celem działalności SPZOZ nie jest w pierwszym rzędzie
wygenerowanie zysku, który miałby być dzielony pomiędzy właścicieli. Otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie przepisów ogólnych właściwych dla
przedsiębiorców mogłoby przynieść niekorzystne efekty, które nie uwzględniają
specyfiki SPZOZ.
e) Pozycja prawna podmiotu tworzącego wobec SPZOZ, określona zarówno na podstawie
przepisów ustawy o działalności leczniczej, jak i na podstawie wiodącej praktyki obrotu
prawnego, powinna być uwzględniona w regulacjach dotyczących restrukturyzacji.

2. Postulaty zmian legislacyjnych
Mając na uwadze powyższe założenia Podzespół przyjął następujące postulaty zmian
legislacyjnych.
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a) Należy stworzyć przepisy o odrębnym postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec
SPZOZ, które byłyby przepisami szczególnymi wobec przepisów o postępowaniu
wobec przedsiębiorców. Do rozważenia jest wprowadzenie regulacji szczególnych
dotyczących podmiotów leczniczych prowadzących działalność jako przedsiębiorca w
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
b) Celem

postępowania

restrukturyzacyjnego

wobec

SPZOZ

powinna

być

restrukturyzacja zadłużenia. Cel ten powinien być określony normatywnie. Cel w
postaci uniknięcia ogłoszenia upadłości, wobec braku zdolności upadłościowej SPZOZ
powinien być wyłączony wobec SPZOZ. Brak zdolności upadłościowej SPZOZ
powinien być utrzymany.
c) Prawo do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym
sanacyjnego, powinno przysługiwać wyłącznie dłużnikowi (SPZOZ) lub Podmiotowi
Tworzącemu,
d) Postępowania restrukturyzacyjna powinno mieć charakter obligatoryjny przed
likwidacją SPZOZ, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 udl.
e) Koniecznym jest wprowadzenie realnych sankcji za naruszenie przez Podmiot
Tworzący obowiązków, o których mowa w art. 59 udl.
f) Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec SPZOZ (zatwierdzenie układu w
postępowaniu o zatwierdzenie układu) wymaga wyrażania zgody przez podmiot
tworzący.
g) W radzie wierzycieli obligatoryjnym członkiem powinien być organ tworzący.
h) W postępowaniu restrukturyzacyjnym należy zapewnić właściwy udział rady
społecznej, o której mowa w art. 48 ustawy o działalności leczniczej oraz „czynnika
pracowniczego”.
i) Należy wprowadzić czasowy zakaz wypowiadania umowy z NFZ w sytuacji
tymczasowego braku spełniania wymogów przez SPZOZ określonych w umowie z
NFZ, chyba że brak spełniania wymogów grozi bezpośrednio interesowi pacjentów.
j) należy wprowadzić możliwość czasowego ograniczenia realizacji określonych
świadczeń w ramach NFZ (jest to de facto zmniejszenie dostępności świadczeń dlatego
NFZ neguje taką możliwość),
k) szybka ścieżka sądowa w ramach kwestii spornych w zakresie rozliczeń
(nadwykonania) na linii świadczeniodawca (SPZOZ) – Płatnik (NFZ).
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l) wprowadzenie w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
expressis verbis zmian stwarzających możliwość swobodnego renegocjowania umowy
(jak i jej zakończenia) zawartych w ramach PZP – rozszerzenie art. 144 PZP.
m) Propozycje układowe są składane wyłącznie przez dłużnika oraz przez podmiot
tworzący.
n) Przesłanki odebrania zarządu własnego w SPZOZ powinny uwzględniać specyfikę
działalności leczniczej.
o) Brak pełnego i bieżącego pokrywania kosztów postępowania oraz działalności nie
powinien stanowić podstawy umorzenia postępowania.

IV.

Podzespół „Reforma strukturalna systemu opieki zdrowotnej”.
Przewodnicząca: prof. UEP dr hab. Monika Dobska.

Wprowadzenie
Ochrona zdrowia posiada szczególną rangę i miejsce w polityce społecznej kraju, ze
względu na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli. Polityka zdrowotna, jako proces
polityczny odnosi się do spraw zdrowia w skali ponad jednostkowej, wyznaczając cele, które
kształtują system opieki zdrowotnej. Światowe publikacje korelując poziom zdrowia
społeczeństwa z potrzebami pacjentów wzbudziły dyskusje na temat optymalnego kształtu
systemu opieki zdrowotnej, tak aby sposób organizacji i dostarczanie świadczeń mogło
zagwarantować szeroko rozumianą zdrowotność społeczeństwa, w istniejących warunkach
społecznych, ekonomicznych i politycznych. Konstrukcja systemu zdrowotnego w Polsce
podlega ciągłym zmianom. Przeobrażenia dotyczyły procesów prywatyzacji, deregulacji,
decentralizacji i przekazywania uprawnień na niższy szczebel organów administracji
państwowej i samorządowej. Prace reformatorskie zmierzały do przygotowania nowego
modelu ochrony zdrowia, w którym rolę koordynacyjną powierzono Ministrowi Zdrowia,
natomiast Kasy Chorych, a później Narodowy Fundusz Zdrowia stały się odpowiedzialne za
zarządzanie środkami finansowymi. Organy administracji samorządowej będąc właścicielami
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publicznych zakładów nadzorowały realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego. [Dobska
2013]
Należy podkreślić, iż polityka ochrony zdrowia, kształtuje system opieki zdrowotnej.
Ze względu na to, iż celem tego ostatniego jest organizowanie i udzielanie świadczeń osobom
potrzebującym (przy określonym poziomie wiedzy medycznej, wiedzy o stanie zdrowotności
społeczeństwa i dostępności do określonych limitowanych zasobów), sposób jego
funkcjonowania może być on uznany za podstawę oceny poziomu zaspokojenia potrzeb
społecznych. Zasadniczym problemem, staje się wyznaczenie swoistej relacji pomiędzy
polityką zdrowotną a systemem zdrowotnym. Celem polityki zdrowotnej powinno być
proponowanie takich rozwiązań w skali kraju, które uzyskują społeczną akceptację z racji
realnych szans na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.
W 2016 roku, procesy reformatorskie zaczęły zmierzać w kierunku utworzenia
nowych rozwiązań systemowych. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekty: ustawy o
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących
poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych
poziomów.

Metodyka prac zespołu
Mając na uwadze powyższe zagadnienia podzespół Reforma strukturalna systemu
opieki zdrowotnej, dokonał analizy projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia
oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. Prace zespołu
skoncentrowały się na:
1. analizie propozycji nowych uregulowań prawnych i ich potencjalnego wpływu na
zaspokojenie potrzeb świadczeniobiorców
2. określenia grup problemowych, które nasuwają się przy analizie projektów
3. określeniu barier dla podmiotów leczniczych, które realizowałyby świadczenia zdrowotne
w ramach nowego systemu.
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Ze względu na to, iż brakuje pełnych propozycji aktów wykonawczych do proponowanej
nowelizacji ustawy, zespołowi trudno było ustosunkować się do wszystkich szczegółowych
zapisów przy braku właściwej wykładni prawnej. Ale tym samym pojawia się szansa, by nad
niektórymi zgłaszanymi rozwiązaniami jeszcze się zastanowić.
Ustosunkowanie się do propozycji nowelizacji aktów prawnych
Zespół dokonał ogólnej oceny propozycji, a następnie ustosunkował się do
poszczególnych projektów w postaci komentarzy. Należy podkreślić, iż członkowie zespołu
nie podważają istoty tworzenia krajowej sieci a wyrażali uwagi jedynie do projektu, który
wydaje się niedoprecyzowany, a w przedstawionej postaci budzi poważne wątpliwości
dotyczące jego wdrażania i sukcesywnej realizacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (projekt z dnia 19/12/2016)

Diagnoza projektu odbywała się w korelacji do obecnie obowiązujących zasad
rozliczania świadczeń zdrowotnych, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o
świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz U z 2016 r. poz. 1793 z
późn. zm.). Obecnie obowiązujący system oparty jest na rozliczeniu świadczeń w ramach
jednorodnych grup pacjentów (JGP). Ich wycena jest uzależniona od rozpoznania, wieku
pacjenta, trybu przyjęcia, powikłań i chorób współistniejących czy czasu pobytu w podmiocie.
W ramach wyceny świadczeniodawca jest zobowiązany do zaopatrzenia się w wyroby
medyczne, środki żywieniowe i inne środki umożliwiające realizację świadczeń zdrowotnych.
W uzasadnieniu do wprowadzanej ustawy, projektodawca zaznacza, iż projektowana
ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu
podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej
„systemem zabezpieczenia”, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych. Zawieranie umów na
udzielanie tych świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach, a więc w drodze
konkursów ofert lub rokowań, pozostanie jedynie jako rozwiązanie o charakterze
subsydiarnym.
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W projekcie ustawy wyodrębniono dział: System podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który charakteryzuje pojęcie systemu
zabezpieczenia oraz wyróżnia sześć poziomów systemu zabezpieczenia. Celem systemu
zabezpieczenia staje się zabezpieczenie świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej

w

ambulatoryjnej

zakresie:
opieki

leczenia

szpitalnego,

specjalistycznej

świadczeń

realizowanej

w

wysokospecjalistycznych,

poradniach

przyszpitalnych,

rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, a także zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i
ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz stabilności finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej. Istotą kompleksowości ma być koordynacja udzielania świadczeń pomiędzy
poszczególnymi zakresami, obejmująca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji.
Rozszerzono także pojęcie poradni przyszpitalnej, przez które to, projektodawca rozumie
komórkę organizacyjną podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zlokalizowaną w tej
samej dzielnicy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 i 1576) albo w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438), a w przypadku gmin, w których nie
wprowadzono podziału na dzielnice – w tej samej gminie, i tworzącą funkcjonalną całość ze
szpitalem, w której są udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne odpowiadające lub
zbliżone, co do rodzaju udzielanych świadczeń, świadczeniom szpitalnym.
Zgodnie z założeniami proponowanej nowelizacji ustawy w ramach systemu
zabezpieczenia wyróżniono następujące poziomy:
1. szpitale I stopnia,
2. szpitale II stopnia,
3. szpitale III stopnia,
4. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne,
5. szpitale pediatryczne
6. szpitale ogólnopolskie
przy czym poziomy systemu zabezpieczenia określa się poprzez profile lub rodzaje komórek
organizacyjnych.
Minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia (projekt), określi:
1. profile charakteryzujące poszczególne poziomy systemu zabezpieczenia,

59

60

2. szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów
systemu zabezpieczenia,
3. dodatkowe profile, zakresy i rodzaje świadczeń, w ramach których, świadczeniodawcy
zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia,
4. kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń w ramach
profili, zakresów i rodzajów świadczeń, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia
odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także zapewnienie
kompleksowej opieki zdrowotnej i ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Ogólne kryteria kwalifikacji do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej zostały określone bezpośrednio w projekcie ustawy oraz
przedstawione w rozwiązaniach szczegółowych, dołączonych do projektu. Dotyczą one:
1. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału
ratunkowego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (poza
podmiotami zakwalifikowanymi do poziomu szpitali ogólnopolskich oraz szpitali
onkologicznych lub pulmonologicznych),
2. posiadania w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych (oraz do momentu kwalifikacji)
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie dotyczącym świadczeń, których
dany szpital może udzielać w ramach systemu zabezpieczenia,
3. udzielania (na podstawie zawartej umowy) świadczeń w trybie hospitalizacji, co przede
wszystkim oznacza działanie w trybie tzw. „ostrym”.
Wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów ogłaszać
będą dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w
odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność na terytorium danego województwa.
Ogłoszenie takiego wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu będzie miało
charakter czynności techniczno-administracyjnej i będzie obejmowało wskazanie:
1. świadczeniodawców

zakwalifikowanych

do

poszczególnych

poziomów

systemu

zabezpieczenia na terenie danego województwa,
2. dla każdego ze świadczeniodawców, wszystkich profili, zakresów lub rodzajów, w ramach
których będą oni udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w systemie zabezpieczenia.
Wykaz zostanie ogłoszony w stosunku do terenu danego województwa w terminie do dnia 31
marca 2017 roku z okresem obowiązywania od dnia 1 lipca 2017 roku. Kwalifikacji do danego
poziomu systemu zabezpieczenia, będzie się dokonywało na okres kolejnych 4 lat
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kalendarzowych. Dodatkowo projekt ustawy wskazuje, iż dyrektor oddziału wojewódzkiego
Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, może do
jednego z poziomów systemu zabezpieczenia zakwalifikować świadczeniodawcę, który nie
spełnia warunków ustawowych kwalifikacji, w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne ze
względu na zabezpieczenie właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie
danego województwa.
Istotną proponowaną zmianą jest oparcie sposobu finansowania świadczeniodawcy o
ryczałt, łącznie ze wszystkimi profilami w ramach których udzielane są świadczenia w
systemie, między innymi w zakresie leczenia szpitalnego,

programów zdrowotnych,

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Ponadto wskazano, iż w kwocie
zobowiązania dotyczącym umowy ze świadczeniodawcą zakwalifikowanym do systemu,
wyodrębnione zostaną środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu
na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia
odrębnego sposobu finansowania. Projektodawca podkreśla, iż sposób ewidencji działalności
szpitala nie zostanie zmieniony, a umowa na następny rok będzie zależała od sprawozdania i
wykonanych świadczeń w danym roku. Planowane jest wyłączenie niektórych świadczeń z
ryczałtu i rozliczanie ich na obecnych zasadach, czyli między innymi zależnie od liczby
przyjętych pacjentów.
Postępowanie konkursowe pozostanie natomiast podstawowym trybem zawierania
umów w przypadku pozostałych zakresów świadczeń: opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
leczenia stomatologicznego, leczenia uzdrowiskowego, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz
programów zdrowotnych. Świadczeniodawca zaklasyfikowany do systemu zabezpieczenia,
będzie miał gwarancję zawarcia umowy. Dokument „Ocena skutków regulacji” zakłada, iż w
przypadku leczenia szpitalnego, przyjęto rok 2015 za rok bazowy. Na finansowanie świadczeń
w systemie zabezpieczenia przypadałoby około 91% środków przewidzianych w planie
finansowym NFZ na ten zakres świadczeń. W odniesieniu do świadczeń z zakresu AOS i
rehabilitacji leczniczej odsetek ten wynosiłby odpowiednio 37% i 27%. Wśród podmiotów,
które weszłyby do systemu zabezpieczenia około 11% liczby podmiotów byłoby
niepublicznych co odpowiada ponad 4% wartości środków w ramach systemu zabezpieczenia.
Odsetek podmiotów niepublicznych będzie najwyższy na poziomie onkologicznym - około
24% liczby podmiotów na tym poziomie (którym odpowiada około 15% środków na tym
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poziomie). Powyższe wyliczenia oparte zostały na projekcie rozporządzenia. Udziały środków
wyliczone zostały na podstawie danych sprawozdawczych z 2015 r.
W przypadku niespełnienia przez świadczeniodawcę kryteriów kwalifikacji do systemu
zabezpieczenia po ogłoszeniu wykazu, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu
odpowiednio zmienia wykaz na pozostały okres jego obowiązywania. Jednocześnie dyrektor
oddziału dokonuje zmiany lub rozwiązania umowy. Umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej obejmujące udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawarte
ze świadczeniodawcami, wygasają z dniem 1 lipca 2017 roku. Natomiast umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, mogą
zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Komentarz:
1. W przedstawionym projekcie ustawy wprowadzono nowe pojęcia, które są podstawą
definiowania systemu. Można jednak zaobserwować brak spójności w nazewnictwie.
Projektodawca wprowadza termin: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia
świadczenia opieki zdrowotnej, zwany dalej systemem zabezpieczenia. W uzasadnieniu do
nowelizacji zostaje wprowadzony skrót ”PSZ”, dalej zamiennie stosowany ze skrótem
„PZS”. Takowy („PZS”) zostaje użyty w projekcie zarządzenia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej, jako podstawowy szpitalny system zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej
2. W uzasadnieniu do przedłożonego projektu zmiany ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wskazano iż od momentu wejścia w
życie ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej i innych ustaw (Dz. U. poz. 1290), zawieranie umów w systemie opierało się
nie o postępowanie konkursowe, ale o aneksowanie umów. Okres aneksowania, obejmował
ostatnie 3 lata, co jest wyraźnie wskazywane jako konserwacja nieefektywnego systemu.
Działaniem naprawczym, w zakresie kształtowania struktury świadczeniodawców, stanie
się więc nie konstruowanie zakresów świadczeń w oparciu o produkty konkursowe a z góry
określone zakresy i rodzaje świadczeń udzielanych na danym terenie. Można
domniemywać, iż skoro okres 3 – letniego aneksowania był wadliwy, to okres
podpisywania umów z płatnikiem na okres 4 lat będzie bardziej efektywny dla systemu. I
tutaj nasuwa się najpoważniejsza wątpliwość w stosunku do nowej konstrukcji systemu –
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czy nie będzie ograniczony swobodny wybór świadczeniodawcy przez pacjenta, a w
związku z tym nie zostanie naruszona zasada swobodnego wyboru świadczeniodawcy,
przyświecająca obecnym rozwiązaniom systemowym. Wyłączenie w znaczącym stopniu z
możliwości ubiegania się o środki publiczne, prywatnych świadczeniodawców spowoduje
zagrożenie rejonizacją i wskazaniem pacjentowi w jakich podmiotach będzie mógł
korzystać ze świadczeń. Ryzyko wzrostu kolejek oraz ograniczenia możliwości korzystania
ze świadczeń, jedynie do wskazanych podmiotów, narusza swobodę pacjenta, który
odprowadzając do systemu składkę na ubezpieczenie zdrowotne oczekuje możliwości
wyboru a nie wskazania podmiotów, zgodnie z kwalifikacją ustawodawcy. Potrzeby i
preferencje pacjenta znającego realia rynkowo – środowiskowe, nie będę już brane pod
uwagę. Ponadto widoczny jest brak próby przedstawienia skutków sytuacji, gdy
świadczeniodawca nie rozliczy ryczałtu (nie wykona przewidywanej liczby świadczeń) lub
gdy ilość świadczeń i koszty z tym związane zdecydowanie przekroczą przyznane
wynagrodzenie ryczałtowe. Proponowane zasady naliczania pierwszego ryczałtu tj. na
drugie półrocze 2017 (oparte na wykonaniu kontraktu roku 2015) nie uwzględniają
najprawdopodobniej przeszacowań procedur, które miały miejsce w 2016 roku i które to
przeszacowania nie wynikały z wprowadzenia wskaźnika 1.2 dla wybranych zakresów dla
szpitali klinicznych. Wydaje się również, ze nie jest rozwiązany problem finansowania
świadczeń uznawanych dotychczas za tzw. nielimitowane np. w zakresie transplantologii.
Ryczałtowo finansowany szpital w pierwszym okresie ryczałtu miałby najprawdopodobniej
ewentualną większą liczbę transplantacji wykonać „na swój koszt” po to, aby w kolejnym
roku naliczania ryczałtu ten fakt został uwzględniony. Są to jednak procedury zbyt
kosztowne, by szpitale finansowały je w dotychczasowym ryczałcie. W praktyce odbije się
to najprawdopodobniej na stagnacji w zakresie transplantologii klinicznej. Powstaje też
pytanie, czy z chwilą zakończenia rozpoczętych inwestycji np. w zakresie zwiększenia
stanowisk oddziału intensywnej terapii medycznej, świadczenia na tych stanowiskach będą
miały być udzielane w dotychczasowym ryczałcie? Oznaczałoby to konieczność
sfinansowania również „na swój koszt” przez rok dodatkowych świadczeń udzielanych
pacjentom, którzy np. dotychczas musieli być przekazywani i hospitalizowani w innych
szpitalach. Ryczałt obliczany na podstawie 2015 r nie uwzględni najprawdopodobniej
korzystnego dla świadczeniodawców, przywróconego w 2016 roku (po zmianie zasad w
2015 roku, które istotnie obniżyły finasowanie tego zakresu) sposobu rozliczania świadczeń
kardiochirurgicznych. W praktyce wprowadzenie ryczałtu pozbawi szpitale również

63

64

możliwości dochodzenia roszczeń nawet za ponadlimitowe świadczenia ratujące życie
udzielane np. na oddziel intensywnej terapii.
3. Nie ma uzasadnienia dla 4 – letniego okresu kontraktowania. Brakuje także wskazania, czy
umowa będzie zawierana na okres 4 lat, czy też na rok z kolejnymi przedłużeniami oraz czy
kolejne okresy 4 – letnie nie będą formą „aneksowania”, tak krytykowaną w uzasadnieniu
ustawy.
4. Duże wątpliwości nasuwają się tym samym przy kwalifikacji podmiotów do systemu
zabezpieczenia. Projektodawca wskazuje, iż zostaną zakwalifikowane podmioty, które:
a. udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w ramach izby przyjęć albo szpitalnego
oddziału ratunkowego, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń, której okres
trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe
b. do dnia ogłoszenia wykazu posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego spełniając łącznie następujące warunki:
okres trwania umowy w zakresie profili kwalifikujących danego świadczeniodawcę
do danego poziomu systemu zabezpieczenia, wynosi co najmniej 2 ostatnie lata
kalendarzowe i umowa w odniesieniu do wszystkich profili kwalifikujących danego
świadczeniodawcę do danego systemu zabezpieczenia, dotyczy udzielania
świadczeń w trybie hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 31d pkt 2
Warto zauważyć, iż nie są brane pod uwagę inne kryteria dostępu za wyjątkiem:
dotychczasowego kontraktu oraz spełnienia warunku posiadania wyznaczonych profili w
ramach wskazanego poziomu. Brak wskazania w kryteriach kwalifikacji na inne istotne
parametry, w tym jakość zarządzania, jest zaskakujące. Oznacza to bowiem, nie że ma
znaczenia akredytacja podmiotów weryfikowana przez Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Przypomnieć należy, iż Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane
zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań
zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki
polskiej opieki zdrowotnej. CMJ propagując jakość, prowadzi nie tylko działania
edukacyjne, ale także zaangażowane jest w szereg projektów w tym między innymi: projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie
2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości
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zarządzania w ochronie zdrowia. Znamienny jest tytuł projektu: „Bezpieczny Szpital Bezpieczny Pacjent”. W sytuacji, kiedy finansowanie świadczeń nie będzie w żaden sposób
związane z premiowaniem systemów i działań projakościowych, podmioty nie będą miały
żadnej motywacji do wzmożonego wysiłku na rzecz poprawy jakości świadczonych usług.
Sytuacja ta odnosi się także do tych podmiotów, które nie tylko podjęły ogromny trud,
przygotowania się do akredytacji ale także do certyfikacji w zakresie systemów zarzadzania
jakością zgodnych z normami ISO (ISO 9001:2016, ISO 14001: 2015, PN – EN
18001:2004, ISO 27001:2014 czy inne).
Brak premiowania przytoczonych kryteriów, jest aspektem który jest także istotny w
zakresie oceny funkcjonowania podmiotów. Obecnie wizyty okresowe, mające na celu stałą
ocenę i kontrolę jakości były przeprowadzane przez wizytatorów Centrum Monitorowania
Jakości lub w przypadku ISO przez auditorów wskazanych przez firmy certyfikujące.
Niezależność i wnikliwość auditorów powodowała ciągły nadzór nad procesami.
Zakładając nawet, iż zostanie wprowadzony inny organ weryfikujący poziom jakości,
nasuwa się pytanie czy możliwa jest sytuacja zerwania umowy w przypadku wadliwości
świadczenia. O takiej sytuacji projektodawca nie wspomina w przedstawionym akcie
prawnym.
Mimo, iż jakość jest pojęciem wieloznacznym, to jednak dotyczy usług. Pojawić się
więc powinna

nie tylko w kontekście rynkowym,

w kontekście profesjonalizmu

wykonania. Metodologia badań jakości usług wymaga uwzględnienia kryteriów ocen
stosowanych i istotnych cech określanych przez pacjentów. Wskazać na jakość, to znaczy
odkrywać różnicę między tym co jest, a co powinno być (w rozumieniu relacji
interpersonalnych, warunków bytowych, procedur medycznych). Nie do przecenienia jest
w tej sprawie głos w dyskusji, który podjął K. Rogoziński w monografii Zarządzanie
profesjonalną praktyką medyczną, podkreślający, iż jakość potwierdza się w
systematycznym doskonaleniu obsługi nabywcy. Gdyby uwzględniono to, iż w istocie
chodzi o działalność usługową, wówczas proponowane rozwiązania uzyskałyby podstawę
ekonomiczną. O ile bowiem wymiar ekonomiczny jakości będzie odnosił się do kosztów,
produktywności i dochodowości, to wymiar strategiczny dotyczy zarządzania,
pozwalającego uzyskać poziomu jakości usług akceptowalny przez pacjenta. Kryteria
jakościowe, będą istotne jedynie dla tych świadczeniodawców, którzy ubiegając się o 10%
świadczeń poza siecią, będą chciały wykazać się kryteriami premiującymi. Z powyższego
wynika konkluzja, iż wyższą jakość będą oferowały podmioty, znajdujące się poza siecią
szpitali.
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Kryterium jakościowe, pojawiło się dopiero na etapie wyliczania wartości ryczałtu (nie
na pierwszy a na kolejne okresy rozliczeniowe), gdzie zastosowano współczynnik Qj, jako
współczynnik korygujący dotyczący spełniania określonych parametrów jakościowych
(komentarz w dalszej części opracowania)
Spełniony w okresie
Parametr Qj

obliczeniowym (i)

Wzrost udziału świadczeń ambulatoryjnych w

TAK

NIE

0,01

0

0,01

0

0,02

-0,01

-

0

0,02

0

sprawozdanych jednostkach sprawozdawczych za okres (i)
w stosunku do okresu (i-1)
Skrócenie czasu pobytu w szpitalu w okresie (i) w
porównaniu do okresu (i-1)
Wzrost przeciętnej wartości 1 hospitalizacji w jednostkach
sprawozdawczych – parametr dla szpitali III i
ogólnopolskiego poziomu
Wzrost współczynnika ponownych hospitalizacji w czasie
krótszym niż 30 dni
Posiadanie ważnej akredytacji Centrum Monitorowania

0,02

Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie leczenia
szpitalnego na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, dla
którego wyznaczany jest ryczałt PZS
(…)
SUMA max

Od -0,05 do 0,05

5. W odniesieniu do powyższej wątpliwości, zaskakuje pojęcie wprowadzone w uzasadnieniu
do projektu ustawy – „ustawa wprowadza istotne narzędzie zarządcze po stronie osób
stojących na czele podmiotów leczniczych”. Wydaje się, iż pojęcie zarządzanie zostało tutaj
użyte w ujęciu administracyjnym a nie ekonomicznym (strategicznym i menedżerskim).
Zarządzanie charakteryzuje się bowiem, podejściem systemowym, zorientowanym na cele
strategiczne oraz zdolnością do ciągłej poprawy (szczególnie w aspekcie orientacji
66

67

projakościowej), gdzie nabywca zostanie włączony w proces doskonalenia obsługi
(Dobska, Dobski 2003). Podmioty wprowadzające systemy zarządzania jakością usług,
czerpią z wielorakiej informacji potrzebnej do zarządzania zarówno na wysokim szczeblu
[TOP], jak i na poziomie zespołów. Dzięki [istnieniem] kreowanej przez menadżera
strategii, udaje się nie tylko łączyć w całość różne aspekty jakości, ale i skoordynować
inicjatywy personelu. Wprowadzenie zasad jakościowych do tej pory przebiegało dzięki
przekazaniu personelowi szczególnego rodzaju „uprawnień decyzyjnych”. Wypracowano
je nawiązując do zasad marketingu relacyjnego, gwarantującego trwałą orientację na
pacjenta. Efektem było wzmocnienie zaangażowania pracowników, intensyfikacja szkoleń
personelu oraz utrzymania stałego postępu w

zarządzaniu zwłaszcza personelem

kontaktowym. System, które rysuje się pod wpływem projektu ustawy, wysuwa na plan
pierwszy administracyjną interpretację zarządzania, która zasadzając się na regule
hierarchii, potwierdza prawne pełnomocnictwo do decydowania za pacjenta w jakim
zakresie i gdzie będzie mógł skorzystać ze świadczeń, bez możliwości wyboru, oceny
świadczeniodawcy. Zarządzanie jest wiec postrzegane, jedynie jako proces sprawowania
władzy, a nie sprawność działania w konkurencyjnym otoczeniu (takowego się
pozbawiając). Otoczenie podmiotu przekształca się w sferę wpływów i dominacji.
Zagrożeniem, takiego podejścia do kierowania podmiotem, jest rozmycie się powoli
kształtującej się, właściwej kultury organizacji usługowej świadczącej usługi medyczne.
Proces inicjowany działaniami jakościowymi, wspierany kształceniem menadżerów na
studiach podyplomowych w zakresie możliwości działań projakościowym, zostanie z
pewnością wstrzymany. Brak możliwości motywowania zatrzyma także u podwładnych
zaangażowanie i chęć partycypacji w rozwiązywanie problemów natury jakościowej (liczne
zebrania, konferencje, narady, szkolenia w zakresie wypracowania standardów
postępowania przy tworzeniu strategii jakościowych). Należy pamiętać, iż pracownicy
podmiotów nadają wysoką rangę i rolę bodźcom ekonomicznym, które powinny być
widoczne jako rezultat działań, a oczekiwania społeczne co do jakości i skuteczności opieki
są coraz większe.
6. Niepokojącym staje się także wyposażenie dyrektora oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia w możliwość podejmowania decyzji, w zakresie kwalifikacji podmiotów do
systemu zabezpieczenia, oraz (przy braku transparentności) – uznaniowe włączanie do sieci
podmiotów nie spełniających kryteriów ustawowych, na podstawie pozytywnej opinii
Ministra Zdrowia
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7. W kontekście przedłożonego projektu widoczne jest zagrożenie dla: podmiotów, które nie
znajdą się w systemie zabezpieczenia, w tym tych, które mimo dobrych wyników działania,
miały kontrakt krótszy niż 2 lata. Proponowane rozwiązania zniechęcą także prywatnych
inwestorów, do współpracy (jeśli będzie jeszcze możliwa) w ramach partnerstwa publiczno
– prawnego.
8. Niejasnym staje się deklaracja wprowadzona przez projektodawcę, iż zostanie
zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach,
jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w
Rzeczpospolitej Polskiej. Wątpliwość na tym tle budzi, po pierwsze, odpowiedni poziom
finansowania [jak określona zostanie odpowiedniość?], po drugie, cesja dystrybucji
środków publicznych na akty prawne niższego rzędu, przy jednoczesnej centralizacji i
budżetowaniu.

Projekt

rozporządzenia

Ministra

Zdrowia

w

sprawie

określenia

profili

charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do tych poziomów (projekt z dnia 20/12/2016 roku)

Projektowane rozporządzenie definiuje profile charakteryzujące poszczególne poziomy
podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotne, określając:
1. szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów
systemu zabezpieczenia;
2. dodatkowe profile, zakresy lub rodzaje świadczeń, w ramach których świadczeniodawcy
zakwalifikowani do poszczególnych poziomów mogą udzielać świadczeń opieki
zdrowotnej;
3. kryteria, po spełnieniu których, świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń w ramach
dodatkowych profili, zakresów lub rodzajów świadczeń.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze
środków publicznych, wskazano, iż poziomy systemu zabezpieczenia określa się przez profile
lub rodzaje komórek organizacyjnych, w ramach których zapewnia się świadczeniobiorcom
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na danym poziomie systemu
zabezpieczenia.

W

przedłożonym

projekcie

rozporządzenia

określono

poziomy

zabezpieczenia przez świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach następujących
profili:
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1. Poziom szpitali I stopnia: 5 profili - chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i
ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), neonatologia (jeden z poziomów
referencyjnych), pediatria;
2. Poziom szpitali II stopnia: 9 profili - chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, w przypadku
o którym w § 3 ust. 2 pkt 2, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia
narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia, w przypadku o którym w § 3 ust. 2 pkt
4, urologia;
3. Poziom szpitali III stopnia: 23 profile - chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki
piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci,
choroby zakaźne, choroby zakaźne dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci,
kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla
dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu
dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna
dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla
dzieci;
4. Poziom szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych: 11 profili dla szpitali
onkologicznych: (brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia hospitalizacja,
chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, hematologia, onkologia i
hematologia

dziecięca,

onkologia

kliniczna,

radioterapia,

terapia

izotopowa,

transplantologia kliniczna); 3 profile dla szpitali pulmonologicznych: (chemioterapia
hospitalizacja, chirurgia klatki piersiowej, choroby płuc)
5. Poziom szpitali pediatrycznych – wszystkie profile dla dzieci w zakresie leczenia
szpitalnego;
6. Poziom szpitali ogólnopolskich – wszystkie profile w zakresie leczenia szpitalnego w
trybie hospitalizacji, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt 2 ustawy.
Projekt rozporządzenia odniósł się do warunków kwalifikacji podmiotów do poszczególnych
poziomów i tak zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami:
1. do poziomu szpitali I stopnia zostaną zakwalifikowane szpitale udzielające świadczeń w
ramach co najmniej 2 profili definiujących ten poziom albo w ramach profilu choroby
wewnętrzne (w przypadku spełnienia jednego z dwóch dodatkowych warunków
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2);
2. do poziomu szpitali II stopnia zostaną zakwalifikowane szpitale udzielające świadczeń w
zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (AiIT), które jednocześnie:
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a. udzielają świadczeń w ramach co najmniej 6 profili wskazanych dla pierwszego
i drugiego poziomu, w tym co najmniej 3 profili należących do drugiego
poziomu lub
b. udzielają świadczeń z zakresu chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej oraz
świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych, a łączna wartość
rozliczonych świadczeń w ramach chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej oraz
w ramach anestezjologii i intensywnej terapii w ciągu ostatniego pełnego roku
kalendarzowego wynosi co najmniej 20 mln zł, lub
c. udzielają świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub
ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci oraz świadczeń rehabilitacji
leczniczej w warunkach stacjonarnych, a łączna wartość rozliczonych
świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i
traumatologii narządu ruchu dla dzieci w ciągu ostatniego pełnego roku
kalendarzowego wynosi co najmniej 15 mln zł, lub
d. udzielają świadczeń z zakresu reumatologii lub reumatologii dla dzieci oraz
świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych, a łączna wartość
rozliczonych świadczeń z zakresu reumatologii lub reumatologii dla dzieci w
ciągu ostatniego pełnego roku kalendarzowego wynosi co najmniej 8 mln zł (w
tym przypadku zrezygnowano z wymogu udzielania świadczeń AiIT);
3. do poziomu szpitali III stopnia zostaną zakwalifikowane szpitale:
a. udzielające świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz
świadczeń w ramach co najmniej ośmiu profili należących do poziomów 1-3,
w tym co najmniej trzech profili należących do poziomu 3 lub
b. udzielające świadczeń w ramach profili choroby zakaźne i choroby zakaźne dla
dzieci, pod warunkiem, że profile te stanowią co najmniej 50% wszystkich
realizowanych profili;
4. do poziomu szpitali onkologicznych zostaną zakwalifikowane szpitale:
a. udzielające świadczeń w ramach co najmniej 6 profili definiujących poziom
szpitali onkologicznych i jednocześnie udzielające świadczeń w ramach co
najmniej jednego z profili: ginekologia onkologiczna lub chirurgia
onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz co najmniej jednego z
profili: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz co najmniej
jednego z profili: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i
hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna lub
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b. udzielające świadczeń w ramach co najmniej 3 profili definiujących poziom
szpitali onkologicznych, w przypadku których liczba profili, w ramach których
udzielają świadczeń, spośród profili należących do poziomu szpitali
onkologicznych, jest większa niż 50 % ogólnej liczby profili, w ramach których
udzielają świadczeń, spośród profili definiujących poziomy 1-5 lub łączna
wartość rozliczonych świadczeń w ramach tych profili w ciągu ostatniego
pełnego roku wynosi co najmniej 20 mln zł;
5. do poziomu szpitali pulmonologicznych zostaną zakwalifikowane szpitale udzielające
świadczeń w ramach co najmniej 2 profili wskazanych dla tego poziomu, w przypadku
których liczba profili, w ramach których udzielają świadczeń, spośród profili należących
do poziomu szpitali pulmonologicznych, jest większa niż 50 % ogólnej liczby profili, w
ramach których udzielają świadczeń, spośród profili definiujących poziomy 1-5 lub łączna
wartość rozliczonych świadczeń w ramach tych profili w ciągu ostatniego pełnego roku
wynosi co najmniej 20 mln zł;
6. do poziomu szpitali pediatrycznych

zostaną zakwalifikowane szpitale udzielające

świadczeń w ramach co najmniej 3 profili dla dzieci, w przypadku których, liczba profili,
w ramach których udzielają świadczeń, spośród profili dziecięcych, jest większa niż 75 %
ogólnej liczby profili, w ramach których udzielają świadczeń, spośród profili definiujących
poziomy 1-5;
7. do poziomu szpitali ogólnopolskich kwalifikują się wszyscy świadczeniodawcy, którzy
spełniają kryteria określone w art. 95n ust. 2 pkt 3 ustawy.
Projekt rozporządzenia wskazał na dodatkowe profile, w ramach których świadczeniodawca
zakwalifikowany do jednego z poziomów zabezpieczenia może udzielać świadczeń opieki
zdrowotnej w ramach profili: chemioterapia leczenie jednego dnia, choroby zakaźne lub
choroby zakaźne dla dzieci, toksykologia kliniczna lub toksykologia kliniczna dla dzieci.
Wskazano dodatkowe profile dla poziomu szpitali pediatrycznych, onkologicznych, dla I, II i
III poziomu szpitali. Warunkiem koniecznym dla kwalifikacji profili jest posiadanie w dniu
ogłoszenia wykazu, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania
wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe. Okres ten, nie obowiązuje w przypadku
chemioterapii, gdzie okres umowy powinien wynosić co najmniej 3 miesiące na dzień
kwalifikacji do systemu. Wymóg ostatnich dwóch lat, nie dotyczy świadczeń wykonywanych
w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art.
15 ust 2 pkt 15 ustawy oraz świadczeń objętych kompleksową opieką zdrowotną.
Komentarz:
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1. Zbyt krótki okres na konsultacje budzi obawy, co do wprowadzania tak głębokich zmian
systemowych. Stanowi to zagrożenie dla powodzenia i skuteczności i nie gwarantuje
odpowiedniego, realnego wzrostu nakładów na finansowanie całego systemu opieki
zdrowotnej. Niewiadomym jest, jakie będą skutki dla szpitali, które utracą finansowanie
publiczne części realizowanych świadczeń (oddziałów) ze względu na ich brak
kwalifikacji

do

systemu

zabezpieczenia

(może

to

dotyczyć

dużej

liczby

świadczeniodawców)
2. Niewystarczający sposób finansowania oraz przedstawione profile, stanowią zagrożenie
dla przykładowo kardiologii inwazyjnej i geriatrii. Należy podkreślić, iż w ostatnich latach
programy szkoleniowe, współfinansowane ze środków publicznych koncentrowały się na
rozwoju umiejętności personelu w zakresie Kompleksowej opieki nad pacjentem z
najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Kształcenie dotyczyło zarówno szkoleń
specjalizacyjnych jak i kursów specjalistycznych. Programy były kierowane do lekarzy,
pielęgniarek i położnych oraz terapeutów środowiskowych i opiekunów medycznych.
Podkreślano przy tym niewystarczające zabezpieczenie bazy geriatrycznej w Polsce w
zakresie infrastruktury i kompetencji personelu. W obecnym projekcie geriatria została
włączona w świadczenia realizowane w ramach oddziału internistycznego, co nasuwa
pytanie czy będzie tam zatrudniony personel z przeszkoleniem kierunkowym w zakresie
np. omawianej geriatrii.
3. Nieznane jest także rozwiązanie dotyczące tych podmiotów (lub części oddziałów), które
z powodu braku kwalifikacji do systemu, będą miały problem z utrzymaniem bazy
unowocześnianej/uzupełnianej ze środków strukturalnych. Czy brak takowego
utrzymania, przez często wymagany okres 2 lat nie spowoduje konieczność zwrotu
środków. Niespełnione będą bowiem wymogi zawarte w umowach na dofinansowanie, o
świadczenie usług bezpłatnie na rzecz pacjentów (co do tej pory było realizowane na
oddziałach/ w komórkach z kontraktem NFZ)
4. Brak wielu specjalistycznych profili oddziałowych w sieci (m.in. reumatologia, geriatria,
gastroenterologia) co może oznaczać zagrożenie dalszej działalności dużej liczby bardzo
istotnych

dla pacjentów

oddziałów, a czasem nawet całych szpitali, które utracą

finansowanie ze środków publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń
opieki zdrowotnej, które wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania w
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ramach kwoty zobowiązania umowy zawartej w ramach systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (projekt z dnia 20/12/2016
roku)
Projekt rozporządzenia określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają
ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania umowy zawartej w
ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o
której mowa w art. 95l ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W przedmiotowym wykazie, zawartym w § 2, umieszczono świadczenia opieki
zdrowotnej, których wyodrębnienie w ramach kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu
Zdrowia wobec świadczeniodawcy uznano za niezbędne, ze względu na konieczność
zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do tych

świadczeń oraz zapewnienia stabilności

finansowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej. Ustalono następujące świadczenia opieki zdrowotnej:
1. w trakcie wykonywania których odbywa się poród;
2. endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego;
3. zabiegi usunięcia zaćmy;
4. wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy
na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami;
5. chemioterapia, w tym leki stosowane w chemioterapii;
6. radioterapia;
7. wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy;
8. realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć;
9. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
10. diagnostyka i leczenie onkologiczne na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego;
11. rehabilitacja lecznicza w warunkach: ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych;
12. objęte kompleksową opieką nad pacjentem.
Komentarz:
Ze względu na nieznane konsekwencje rozwiązań organizacyjno – prawnych, trudno
ustosunkować się do uzasadnienia projektodawcy, iż dobór właśnie tych świadczeń pozwoli
na zabezpieczenie odpowiedniego dostępu oraz zapewni stabilność finansowania systemu
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podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Nie zostały podane
analizy/ wyliczenia, które wskazywałyby na poparcie przedstawionej tezy.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach
podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (projekt
z dnia 22/12/2016)

Projekt zarządzenia określa przedmiot i warunki realizacji umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadza nowe pojęcia takie jak: pacjent pierwszorazowy,
świadczenia pohospitalizacyjne, świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe. W projekcie
zostały przedstawione zasady realizacji i sprawozdawania świadczeń w ramach systemu
zabezpieczenia, rozliczanych ryczałtem oraz wskazano na sposób rozliczeń indywidualnych.
Podstawą wyznaczenia kwoty ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 1
lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., jest wartość świadczeń udzielonych przez
świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
z zachowaniem proporcjonalności czasu. Wyznaczając kwotę ryczałtu zostały uwzględnione
rodzaje i zakresy świadczeń, które były przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w roku 2015 i będą finansowane w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia,
z wyłączeniem świadczeń które nie będą finansowane w tej formie na podstawie odrębnych
przepisów, w szczególności świadczeń obejmujących diagnostykę i leczenie onkologiczne, na
podstawie karty DILO. Wyznaczając kwotę ryczałtu PZS na pierwszy okres rozliczeniowy dla
świadczeniodawcy zaliczonego do określonego poziomu zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej uwzględnia się świadczenia udzielone przez tego świadczeniodawcę w ramach
profili odpowiadających jego poziomowi oraz pozostałe świadczenia, które mogą być
realizowane w ramach tych profili, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31d, 95m
i 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach.
Ryczałt PZS jest wyznaczany przez dyrektora Oddziału Funduszu z zastosowaniem
wzoru:
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R0

Kwota ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy (od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia

31 grudnia 2017 r.) dla danego szpitala zakwalifikowanego do odpowiedniego poziomu
zabezpieczenia.
Li

Liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) zrealizowanych i sprawozdanych

w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach profili
odpowiadających poziomowi zabezpieczenia.
Ki

Współczynnik zwiększający wycenę świadczeń w wybranych zakresach

w umowach wybranych świadczeniodawców wprowadzony do stosowania od dnia 1 lipca 2016
r.
Wi

Liczba

jednostek

rozliczeniowych

zrealizowanych

i

sprawozdanych

w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach profili
odpowiadających poziomowi zabezpieczenia, które zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 136 ust. 3 ustawy o świadczeniach są związane ze świadczeniami, które zostały
wyodrębnione do finansowania w inny sposób. W przypadku świadczeń udzielonych na
podstawie karty DILO możliwe jest przyjęcie do obliczeń bardziej aktualnych danych o
realizacji tych świadczeń.
Ci

Cena jednostki rozliczeniowej w umowie dla danego profilu (zakresu) według

stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. (analogicznie: Cj, Ch, Cg, Cf).
Zj

Liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) zrealizowanych i sprawozdanych

w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., związanych z pozostałymi
świadczeniami zabiegowymi, które mogą być realizowane w ramach profili odpowiadających
poziomowi zabezpieczenia.
Sh

Liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) zrealizowanych i sprawozdanych

w zakresach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne w okresie od dnia 1
stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., związanych z pozostałymi świadczeniami
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zachowawczymi, które mogą być realizowane w ramach profili odpowiadających poziomowi
zabezpieczenia.
Ag

Liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) zrealizowanych i sprawozdanych

w poszczególnych zakresach umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka
specjalistyczna w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., związanych ze
świadczeniami, które mogą być realizowane w ramach profili odpowiadających poziomowi
zabezpieczenia.
Vg

Liczba jednostek rozliczeniowych zrealizowanych i sprawozdanych w

poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: AOS na podstawie karty
DILO.
Pf

Liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) zrealizowanych i sprawozdanych

w poszczególnych zakresach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
rehabilitacja lecznicza w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
związanych ze świadczeniami, które mogą być realizowane w ramach profili odpowiadających
poziomowi zabezpieczenia.
r

współczynnik proporcjonalności czasowej - w przypadku ustalenia pierwszego

okresu rozliczeniowego na drugie półrocze 2017 r. (6 miesięcy) w oparciu o dane za cały rok
2015 (12 miesięcy) wartość współczynnika jest równa 2.
Rx

Korekta ryczałtu wynikająca z konieczności uwzględnienia zdarzeń, których nie

można było uwzględnić w bezpośrednim wyliczeniu.

Natomiast wartość ryczałtu na kolejne okresy rozliczeniowe jest wyznaczana według
wzoru:
𝑚

𝑅𝑖+1

𝑘𝐿𝑖
= 𝐶𝑖+1 𝐿𝑖 (𝐴
+ 𝐵) (1 + ∑ 𝑄𝑗 ) + 𝑅𝑥
𝐿𝑖−1
𝑗=1

gdzie:
Ri+1

Kwota ryczałtu PZS na kolejny okres rozliczeniowy w zł

Ci+1

Cena

oczekiwana

jednostki

sprawozdawczej

w

kolejnym

okresie

rozliczeniowym (może uwzględniać bieżące uwarunkowania finansowe płatnika)
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Li

Liczba jednostek sprawozdawczej wykonanych w okresie obliczeniowym, to

jest okresie rozliczeniowym poprzedzającym okres, dla którego ustala się kwotę ryczałtu PZS
Li-1

Liczba jednostek sprawozdawczych wykonanych w okresie poprzedzającym

okres obliczeniowy
k

współczynnik

proporcjonalności

korygujący

długość

trwania

okresów

obliczeniowych (przy jednakowych okresach k=1)
A, B

współczynniki przyjmujące następujące wartości w zależności od wartości

ilorazu kLi/Li-1

kLi/Li-1

A

B

(0-0,5)

0,7

0

<0,5-0,95)

1,5

-0,4

<0,95-1,1)

0,5

0,5

<1,1-1,25

0,2

0,83

<1,25+

0,1

0,955

Qj

współczynniki korygujące dotyczące spełniania określonych parametrów

jakościowych.
Spełniony w okresie
Parametr Qj

Wzrost udziału świadczeń ambulatoryjnych w

obliczeniowym (i)
TAK

NIE

0,01

0

0,01

0

sprawozdanych jednostkach sprawozdawczych za okres
(i) w stosunku do okresu (i-1)
Skrócenie czasu pobytu w szpitalu w okresie (i) w
porównaniu do okresu (i-1)
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Wzrost przeciętnej wartości 1 hospitalizacji w

0,02

-0,01

jednostkach sprawozdawczych – parametr dla szpitali III
i ogólnopolskiego poziomu
Wzrost współczynnika ponownych hospitalizacji w

- 0,02

0

czasie krótszym niż 30 dni
Posiadanie ważnej akredytacji Centrum Monitorowania

0,02

0

Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie leczenia
szpitalnego na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego,
dla którego wyznaczany jest ryczałt PZS
(…)
SUMA max

Od -0,05 do 0,05

Projekt zarządzenia przedstawia również zasady realizacji, sprawozdania i rozliczania
świadczeń w ramach PZS (podstawowy szpitalny system zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej) wydzielonych do odrębnego finansowania oraz obejmujący diagnostykę i leczenie
onkologiczne.
W przepisach końcowych zawarto informację, iż do końca miesiąca następującego po
miesiącu, sprawozdawczym Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o wynikach
wstępnej weryfikacji sprawozdania i obliczeniowej cenie jednostki rozliczeniowej, wynikającej
z liczby sprawozdanych punktów i kwot ryczałtów miesięcznych. Obliczeniową cenę jednostki
rozliczeniowej ustala się narastająco od początku okresu rozliczeniowego. Obliczeniowa cena
jednostki rozliczeniowej służy do ustalenia kosztów świadczeń rozliczanych w ramach
koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ustalania wysokości zwrotu kosztów z
tytułu nieprawidłowej realizacji umowy. Propozycja zawarcia umowy wraz z warunkami
finansowania dyrektor Oddziału Funduszu przedstawi szpitalowi zakwalifikowanemu do
systemu zabezpieczenia do 15 maja 2017 roku.
Komentarz:
Podstawą do wyliczenia ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 1 lipca
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., jest wartość świadczeń udzielonych przez
świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
z zachowaniem proporcjonalności czasu. W tym okresie można było zaobserwować najniższy
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wskaźnik finansowania ze wszystkich lat. Nie ma wiec gwarancji, iż wyliczenie to będzie
wystarczające na pokrycie obecnych kosztów realizacji świadczeń. Wątpliwości budzi także
brak wskazania, źródeł finansowania ryczałtu i rozdzielenia ilości środków na poszczególne
województwa.
Istotnym aspektem jest także wskazanie, w jaki sposób mają postąpić zakłady, dla
których rozdział środków będzie niewystarczający lub wręcz przeciwnie uda im się
wygenerować oszczędność, przy rozliczaniu ryczałtowym. Obawę budzi ewentualne przejęcie
środków przez organ tworzący lub ich zwrot (czy tez korekta w kolejnym okresie
rozliczeniowym) do Narodowego Funduszu Zdrowia. Cztery pierwsze parametry wymienione
w tabeli nie obrazują w pełni jakości udzielanych świadczeń, np. skracanie czasu pobytu może
być wręcz niekorzystne dla kompleksowego potraktowania pacjenta, wobec braku standardów
jaki czas hospitalizacji jest optymalny w danej jednostce chorobowej, zachodzi pytanie jak
dalece można skracać ten czas W przypadku zabiegowych oddziałów takim kryterium mógłby
być współczynnik operowanych do liczby hospitalizowanych. Jednak ustalenie tego typu
mierników wymaga czasu. Obecnie podstawowym i najważniejszym parametrem powinien być
Certyfikat Akredytacyjny (nadawany jest przez Ministra Zdrowia) w powiązaniu z
certyfikatami ISO. „Zestaw standardów akredytacyjnych” Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia określa bardzo precyzyjnie wymogi dla szpitali w obszarach: Ciągłość
Opieki, Prawa Pacjenta, Ocena Stanu Pacjenta, Opieka nad Pacjentem, Kontrola Zakażeń,
Zabiegi i Znieczulenia, Farmakoterapia, Laboratorium, Diagnostyka Obrazowa, Odżywianie,
Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta, Zarządzanie Ogólne, Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, Zarządzanie Informacją, Zarządzanie Środowiskiem Opieki. Potwierdzona jakość
powinna mieć zasadnicze znaczenie w finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Jaka jest
różnica i jakie są konsekwencje (dla chorego i dla systemu ) w przypadku szpitala, który nie
wdrożył i nie realizuje systematycznie działań np. w obszarze identyfikowania i zapobiegania
zakażeniom lub zdarzeniom niepożądanym i w przypadku Szpitala, który poddaje się
zewnętrznym ocenom w tym zakresie – jest oczywiste. Dlatego potwierdzenia jakości powinny
być najważniejszym sposobem oceny kryterium jakości, które powinno mieć większą wagę.
W przedstawionym projekcie wskazano wartość ryczałtu na kolejne okresy
rozliczeniowe, poprzez podanie wzoru. Zawiera on istotny aspekt współczynnika korygującego
dotyczący spełnienia określonych parametrów jakościowych. Parametry te obejmują takie
aspekty jak: wzrost udziału świadczeń ambulatoryjnych, skrócenie czasu pobytu w szpitalu,
obniżenie współczynnika ponownych hospitalizacji i dopiero na końcu posiadanie ważnej
akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (wskaźnik nie brany pod
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uwagę zarówno przy kwalifikacji podmiotów do systemu zabezpieczenia ani w pierwszym
okresie rozliczeniowym). Mimo, iż są to wybiórcze kryteria oceny jakościowej, nie
uwzględniające innych systemów oraz parametrów, to nie jest wiadomym w dniu
przedstawianego projektu, na jakie kwoty dla podmiotu, przełożą się przedstawione odsetki
rozliczeniowe. Dopiero taki element mógłby uświadomić osobom zarządzającym, na ile
istotnym dla płatnika jest dbałość o standardy jakościowe (nawet w przedstawionym wąskim
zakresie).
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