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 PULS SZPITALI

Prawo restrukturyzacyjne, czyli  
jak zredukować zadłużenie szpitali publicznych

ków, zapewne złoży wniosek o otwarcie postępowania 
sanacyjnego. 

Kluczowe jest dodatkowe finansowanie
Praktyka postępowań restrukturyzacyjnych firm 
pokazuje, że czynnikiem o fundamentalnym znacze-
niu dla przetrwania jest uzyskania nowych źródeł 
finansowania. Nie inaczej przedstawia się sytuacja 
w SP ZOZ-ach. Aby niezakłócone były wypłaty bieżą-
ce, z reguły niezbędna jest otwarta linia kredytowa. 
Może się także okazać ona dobrym sposobem na 
redukcję zadłużenia. Podmiot udzielający wsparcia 
może refinansować stary dług i rozłożyć nowy na 
akceptowalne ekonomicznie raty z dłuższym okre-
sem spłaty. Szybka, wręcz natychmiastowa spłata 
„starych” wierzycieli pozwoli z kolei zaakceptować im 
nominalną redukcję zadłużenia. Dodatkową zachętą 
powinna być także możliwość kontynuacji współpra-
cy z uratowaną jednostką. 

Na powyższą strukturę przychylnym okiem spogląda 
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach oferowanych 
kredytów restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja operacyjna (biznesowa)
Wdrożenie restrukturyzacji na płaszczyźnie prawnej da 
tylko chwilowe efekty, jeżeli nie będzie poparte restruk-
turyzacją podmiotu leczniczego na płaszczyźnie opera-
cyjnej.

Publiczne podmioty lecznicze mają niewielki wpływ 
na wielkość osiąganych przez nie przychodów (więk-
szość pochodzi z umów z NFZ, marginalna część np. 
z najmu nieruchomości czy też świadczenia usług 
zewnętrznych), dlatego też restrukturyzacja podmiotu 
leczniczego na płaszczyźnie operacyjnej powinna przede 
wszystkim obejmować:
1)  restrukturyzację struktury organizacyjnej podmiotu  

leczniczego,
2)  restrukturyzację kosztów operacyjnych,
3)  restrukturyzację zobowiązań, a co się z tym wiąże 

restrukturyzację ponoszonych przez podmiot leczni-
czy kosztów finansowych,

4)  optymalizację nakładów inwestycyjnych.
Ogromny wpływ na wynik finansowy podmiotów 

leczniczych (a w konsekwencji na ich zadłużanie się) ma 
wielkość niezapłaconych przez NFZ tzw. nadwykonań, 
czyli usług świadczonych przez podmioty lecznicze 
ponad limity wyznaczone umowami z funduszem. 

Należy mieć obawy, że rozliczanie nadwykonań pogorszy 
wprowadzenie sieci szpitali, ponieważ szpital, który do 
niej wejdzie, będzie otrzymywał roczny ryczałt i jed-
nocześnie będzie zobligowany do realizacji wszystkich 
niezbędnych świadczeń (de facto pojęcie nadwyko-
nań zniknie).

Przekształcenie struktury organizacyjnej podmiotu 
leczniczego powinno obejmować przede wszystkim: 

 ∫ likwidację nierentownych komórek organizacyjnych, 
w tym w szczególności nierentownych oddziałów szpi-
talnych;
 ∫ redukcję liczby łóżek szpitalnych na poszczególnych 
oddziałach; stopień wykorzystania bazy łóżkowej 
w większości szpitali odbiega od oczekiwanego 
poziomu 85 proc. (np. na oddziałach dziecięcych, ze 
względu na dużą sezonowość świadczonych usług, 
wskaźnik ten może osiągnąć maks. 60-70 proc. a na 
oddziałach opieki długoterminowej wskaźnik ten 
powinien być na poziomie ok. 95 proc.);
 ∫ outsourcing nierentownych usług: medycznych 
(diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, 
sterylizacja itd.) i niemedycznych (sprzątanie, żywienie 
pacjentów, zarządzanie nieruchomościami szpitalny-
mi itd.). 
Największe możliwości restrukturyzacji działalności 

operacyjnej występują w obszarze redukcji kosztów ope-
racyjnych, w tym w szczególności w optymalizacji: 

 ∫ kosztów osobowych, stanowiących często 80-90 proc. 
przychodów ogółem podmiotu leczniczego;
 ∫ kosztów zużycia materiałów i energii (nadzór nad 
zużyciem leków poprzez zastosowanie systemów „unit 
dose”, zakupy grupowe, optymalizacja kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej poprzez zmianę dostawców 
i zmianę technologii, kontrola liczby i rodzajów zleca-
nych badań diagnostycznych); 
 ∫ kosztów usług obcych (minimalizacja kosztów usług 
outsourcingowanych przez podmiot). 
Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów leczni-

czych to, jak wspomniano, z jednej strony możliwości 
i korzyści wynikające z ustawy Prawo restrukturyza-
cyjne, a z drugiej — możliwości restrukturyzacji zadłu-
żenia poprzez jego optymalizację i refinansowanie. 
Takie działania eliminują koszty windykacji, pozwalają 
na rozłożenie spłaty zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług w dłuższym okresie oraz na obniżenie kosztów 
finansowania w przypadku zobowiązań wynikających 
z zaciągniętych przez podmiot kredytów i pożyczek. 

Optymalizacja inwestycji
Niezmiernie istotnym elementem procesu restruktu-
ryzacji podmiotu leczniczego jest optymalizacja nie-
zbędnych nakładów inwestycyjnych. Do nakładów tzw. 
dostosowawczych, wynikających z wymagań, określo-
nych przepisami, jakie powinna spełniać infrastruktura 
podmiotu leczniczego należą: 

 ∫ infrastruktura budowlana, w tym wymagania 
określone m.in. w: rozporządzeniu ministra 
zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, poz. 739) 
oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury 
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690), 
w tym w szczególności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków; 
 ∫ infrastruktura sprzętowa, w tym wymagania 
określone m.in. w: rozporządzeniach ministra 
zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
dla poszczególnych zakresów świadczonych usług, 
zarządzeniach prezesa NFZ w sprawie określa-
nia warunków zawierania i realizacji umów dla 
poszczególnych zakresów świadczonych usług, roz-
porządzeniu ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdro-
wotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii (Dz.U. 2016, poz. 2218);
 ∫ infrastruktura IT, w tym wymagania określone 
m.in. w: ustawie z 28.11.2011 r. o systemie informa-
cji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011, nr 113 poz. 657). 
Wśród innych niezbędnych nakładów są: 
 ∫ odtworzeniowe, w tym m.in.: niezbędne remonty 
budynków, wymiana instalacji, zużytego technicz-
nie i/lub technologicznie sprzętu i wyposażenia 
medycznego oraz sprzętu i oprogramowania IT 
oraz
 ∫ rozwojowe, związane z rozszerzeniem działalności.
Optymalizacja nakładów inwestycyjnych polega 

przede wszystkim na: 
 ∫ zaprojektowaniu tych nakładów z uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb prowadzonej działalności. 
Bardzo często inwestycje w ochronie zdrowia trak-
towane są jako działania mające na celu budowa-
nie pozytywnego wizerunku lokalnych polityków 
i nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi potrze-
bami szpitala. W krótkim czasie prowadzi to do 
utraty przez niego płynności finansowej i początku 
lub wzrostu zadłużenia; zjawisko to miało zostać 
poddane kontroli i wyeliminowane poprzez nowe-
lizację ustawy z 21 lipca 2016 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1355), wprowadza-
jącej zasady oceny inwestycji w ochronie zdrowia 
(tzw. IOWISZ). jednak w myśl jej zapisów oceny 
inwestycji nadal dokonują politycy (wojewodowie 
i powołane przez nich zespoły); 
 ∫ optymalizacji źródeł finansowania inwestycji 
(pozyskanie dotacji, optymalnego finansowania 
dłużnego, szeroko rozumiane partnerstwo publicz-
no-prywatne).
Podsumowując należy stwierdzić, że najbardziej efek-

tywny model restrukturyzacji podmiotów leczniczych 
obejmuje zarówno obszar operacyjny (biznesowy), jak 
i obszar prawny. Restrukturyzacja prawna z wykorzy-
staniem nowych narzędzi przewidzianych w ustawie 
Prawo restrukturyzacyjne pozwala osiągnąć dwa zasad-
nicze cele: obniżyć poziom zobowiązań na mocy układu 
z wierzycielami oraz zapewnić ochronę prawną dla 
działań operacyjnych. Tylko połączenie narzędzi praw-
nych i ekonomicznych może doprowadzić do sukcesu 
w postaci udanej naprawy szpitala.
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