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Koszty likwidacji szpitala to przede 
wszystkim spłata jego zobowiązań oraz 
koszty związane z wypłatą odpraw pienięż-
nych pracownikom likwidowanego szpi-
tala, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 192 ze zm.). W konsekwencji 
wydatki te obciążą budżet samorządu, któ-
ry był podmiotem tworzącym likwidowa-
nego szpitala. 

Dodatkowo, w przypadku likwidacji szpi-
tala, w okresie trwania programów unij-
nych, w ramach których szpital pozyskał 
dotacje fi nansowe, samorząd będzie zobo-
wiązany do zwrotu tych środków.

Nie bez znaczenia jest również koszt spo-
łeczny likwidacji szpitala. Z jednej strony 
związany z ograniczeniem mieszkańcom 
regionu dostępu do świadczeń medycznych, 
a z drugiej strony ze zwolnieniem pracow-
ników szpitala, co nie jest bez znaczenia, 
szczególnie w przypadku szpitali powiato-
wych, które bardzo często są największym 
pracodawcą w powiecie. 

Gdy szpital nie spełnia kryteriów
W jaki więc sposób samorząd może za-
pobiec niezakwalifi kowaniu się szpitala 
(i poniesieniu kosztów jego likwidacji) do 
sieci, mimo że nie spełnia kryteriów kwa-
lifi kacji? Kryteria te mają zostać określo-
ne w rozporządzeniu w sprawie określe-
nia profi li charakteryzujących poziomy 
systemu zabezpieczenia oraz kryteriów 
kwalifi kacji świadczeniodawców do tych 
poziomów.

W tym przypadku samorząd na mocy 
art. 95n ust. 3 projektu ustawy o sieci szpi-
tali, wykorzystując dane epidemiologicz-
no-demografi czne oraz wnioski wynika-
jące z map potrzeb zdrowotnych, może 
wykazać, że niezakwalifi kowanie danego 
szpitala do sieci nie zabezpieczy na tere-
nie, na którym działa szpital, właściwego 
dostępu pacjentów do świadczeń opieki 
zdrowotnej, i przekonać o tym właściwego 
dyrektora oddziału NFZ. Bardzo pomocne 
w tym postępowaniu będzie wsparcie lo-
kalnej społeczności oraz lokalnych orga-
nizacji pacjentów.

Gdy trzeba zlikwidować część 
oddziałów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sa-
morządy ponoszą pełną odpowiedzialność 
za wyniki fi nansowe osiągane przez pod-
ległe im szpitale oraz ‒ w przypadku li-
kwidacji samodzielnego publicznego za-
kładu opieki zdrowotnej – za spłatę ich 
zobowiązań. Odpowiedzialność samorzą-
dów za wyniki fi nansowe szpitali wyni-
ka wprost z ustawy z 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1638 ze zm.). Artykuł 59 ust. 2 noweli-
zacji z 10 czerwca 2016 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o działalności leczniczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 
960) stanowi, że w przypadku gdy SPZOZ 
nie może samodzielnie pokryć powstałej 
z działalności straty, podmiot tworzący jest 
obowiązany w terminie dziewięciu miesię-
cy od upływu terminu do zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego SPZOZ pokryć 
stratę netto za rok obrotowy tego zakładu 

w chemioterapii oraz nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej.

Skutki niezakwalifi kowania się 
do PSZ 

Zmiany wprowadzone do projektu usta-
wy i towarzyszących jej projektów aktów 
wykonawczych w znacznym stopniu ogra-
niczyły ryzyko niezakwalifi kowania się 
szpitali samorządowych do sieci. Jednak 
w dalszym ciągu taka wizja jest najczar-
niejszym scenariuszem spędzającym sen 
z powiek samorządowcom. Jego konse-
kwencją w praktyce będzie bowiem ko-
nieczność likwidacji szpitala. 

Co prawda ‒ jak już pisaliśmy ‒ pozosta-
wiono możliwość ubiegania się o fi nanso-
wanie świadczeń ze środków publicznych 
w ramach konkursu ofert lub rokowań, ale 
tylko w przypadku ogłoszenia przez dyrek-
tora oddziału wojewódzkiego NFZ konkur-
su ofert na świadczenia, w zakresie któ-
rych potrzeby zdrowotne na terenie danego 
województwa nie zostaną zabezpieczone 
przez szpitale sieciowe. W praktyce ta furt-
ka w żaden sposób nie zmieni losu szpita-
li, które nie znajdą się w sieci.

Czego samorządy 
powinny się 
obawiać po wejściu 
ustawy o sieci 
szpitali
Projekt ustawy zakłada co do zasady  od-
stąpienie od fi nansowania pojedynczych 
przypadków i procedur na rzecz ryczał-
tu obejmującego całość opieki w danym 
okresie

Zmieniony po pracach sejmowej komisji 
projekt ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych z 8 marca 
2017 r. ma tworzyć system podstawowe-
go szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć 
szpitali. Do ustawy przewidziano projek-
ty aktów wykonawczych, w tym budzący 
szczególne kontrowersje ‒ w jego pier-
wotnej wersji ‒ projekt rozporządzenia 
w sprawie określenia profili charaktery-
zujących poziomy systemu zabezpiecze-
nia oraz kryteriów kwalifikacji świad-
czeniodawców do tych poziomów, jak 
również projekt rozporządzenia w spra-
wie określenia wykazu świadczeń opie-
ki zdrowotnej, które wymagają ustalenia 
odrębnego sposobu finansowania w ra-
mach kwoty zobowiązania umowy za-
wartej w ramach systemu podstawowe-
go szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej.

Tym drugim rozporządzeniem planu-
je się wyłączenie niektórych świadczeń 
z ryczałtu i rozliczanie ich tak jak do tej 
pory, czyli zależnie od liczby zrealizowa-
nych procedur (np. endoprotezoplastyka 
stawu biodrowego, operacje usunięcia za-
ćmy itd.), wraz z określeniem rocznych li-
mitów na te świadczenia. Ze szpitalami, 
które zawrą umowę w ramach PSZ, będzie 
mogła być również zawarta umowa w try-
bie konkursu lub rokowań, ale dotycząca 
tylko tych świadczeń, które nie są fi nan-
sowane w ramach PSZ. 

Szpitale, które nie znajdą się w sieci, mo-
głyby ubiegać się o fi nansowanie świadczeń 
ze środków publicznych wyłącznie w trybie 
konkursów i rokowań. Zgodnie z projek-
tem ustawy dyrektor oddziału wojewódz-
kiego NFZ miałby prawo przeprowadzić 
konkurs ofert na świadczenia, w zakre-
sie których potrzeby zdrowotne na terenie 
danego województwa nie będą właściwie 
zaspokojone. Będzie to miało jednak cha-
rakter marginalny, ponieważ z informa-
cji resortu wynika, że 90‒91 proc. środków 
przeznaczonych na leczenie szpitalne ma 
być dystrybuowanych w ramach ryczałtu 
wśród podmiotów, które znajdą się w sie-
ci szpitali, a tylko 9‒10 proc. w trybie kon-
kursu lub rokowań.

Nasuwa się pytanie: czego samorządy, 
które w większości są podmiotami two-
rzącymi samodzielne publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej (spzoz) lub jedyny-
mi udziałowcami bądź akcjonariuszami 
szpitali działających w formie spółek kapi-
tałowych, powinny się obawiać po wejściu 
w życie ustawy? Warto się też zastanowić, 
jaki wpływ na kondycję szpitali samorzą-
dowych będzie miało wejście w życie, wraz 
z ustawą o sieci szpitali, nowej formy fi nan-
sowania leczenia szpitalnego? A przecież 
nowe przepisy obejmują oprócz leczenia 
szpitalnego obszary: świadczeń wysoko-
specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej realizowanej w poradniach 
przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, 
programów lekowych, leków stosowanych 

!
 90–91 proc. środków przeznaczo-
nych na leczenie szpitalne ma 
być dystrybuowanych w ramach 
ryczałtu wśród podmiotów, które 
znajdą się w sieci szpitali, a tylko 
9–10 proc. w trybie konkursu lub 
rokowań.

!
 Koszty likwidacji szpitala to 
przede wszystkim spłata jego zo-
bowiązań oraz koszty związane 
z wypłatą odpraw pieniężnych 
pracownikom likwidowane-
go szpitala, zgodnie z ustawą 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn nie-
dotyczących pracowników. 

!
 Narzucony szpitalom zakres 
prowadzonej działalności 
w żaden sposób nie jest powią-
zany z opracowywanymi przez 
resort mapami potrzeb zdrowot-
nych, czyli nie jest powiązany 
z danymi epidemiologicznymi 
i demografi cznymi dla obszaru, 
na którym szpital świadczy 
usługi medyczne.
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w kwocie, jaka nie może być pokryta przez 
SPZOZ. Jednak kwota ta nie może być wyż-
sza niż suma straty netto i kosztów amor-
tyzacji. Ma też prawo w ciągu 12 miesięcy 
od upływu terminu określonego powyżej 
wydać rozporządzenie, zarządzenie albo 
podjąć uchwałę o likwidacji spzoz. Znaczy 
to, że od momentu wejścia w życie noweli-
zacji (15 lipca 2016 r.) samorządy nie mają 
możliwości ucieczki od pokrycia straty ge-
nerowanej przez spzoz, dla których są pod-
miotem tworzącym, przez ich przekształ-
cenie w spółki kapitałowe. 

Jedną z podstawowych zasad prowadze-
nia działalności gospodarczej jest swobo-
da jej prowadzenia. W przypadku wejścia 
w życie ustawy o sieci szpitali pozbawione 
zostaną jej samorządy prowadzące szpi-
tale zarówno w formie spzoz, jak i spółek 
kapitałowych. Z jednej strony samorządy 
będą bowiem w pełni odpowiedzialne za 
wyniki fi nansowe i zobowiązania podle-
głych im szpitali, z drugiej zaś zakres pro-
wadzonej działalności będzie im narzucać 
i ograniczać ustawa o PSZ. A to dlatego, 
że zakres ten jednoznacznie określić ma 
rozporządzenie w sprawie określenia pro-
fi li charakteryzujących poziomy systemu 
zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifi ka-
cji świadczeniodawców do tych poziomów. 
Co ciekawe, ten narzucony szpitalom za-
kres w żaden sposób nie jest powiązany 
z opracowywanymi przez resort „mapami 
potrzeb zdrowotnych”, czyli nie jest po-
wiązany z danymi epidemiologicznymi 
i demografi cznymi dla obszaru, na któ-
rym szpital świadczy usługi medyczne. 

Co prawda Ministerstwo Zdrowia twier-
dzi, że działalność w profi lach (specjalno-
ściach) innych niż określone dla danego 
poziomu, do którego dany szpital zosta-
nie zakwalifi kowany, szpital będzie mógł 
kontynuować na bazie zawartych umów na 
realizację tych świadczeń w trybie konkur-
su ofert lub rokowań, ale, jak już pisaliśmy, 
będą to incydentalne przypadki. 

Mówiąc o ograniczeniu działalności 
gospodarczej (to ograniczenie nie ma nic 
wspólnego z uwarunkowaniami rynkowy-
mi, lecz jest narzucone administracyjnie), 
należy mieć na uwadze zarówno koniecz-
ność likwidacji części oddziałów, jak i brak 
możliwości poszerzenia zakresu działalno-
ści szpitala o nowe obszary.

Koszty likwidacji oddziałów szpitalnych, 
w zakresie których szpitale nie będą mo-
gły kontynuować działalności, obciążą 
budżety samorządów. I w tym przypadku 
rodzi się pytanie, kto pokryje ewentual-
ne koszty zwrotu środków pozyskanych 
z funduszy unijnych, w przypadku trwało-
ści programów unijnych, z których sfi nan-
sowano nakłady inwestycyjne, w ramach 
likwidowanych komórek organizacyjnych. 
Odpowiedź nasuwa się sama ‒ samorzą-
dy! Uniknięcie konieczności zwrotu środ-
ków unijnych ‒ w przypadku trwających 
projektów unijnych ‒ w momencie likwi-
dacji oddziałów, na działalność których 
te środki zostały pozyskane, będzie uza-
leżnione od zapisów umowy na dofi nan-
sowanie. Tylko ich szczegółowa analiza 
prawna może dostarczyć rozwiązań po-
zwalających na ewentualne uniknięcie 
ich zwrotu.

W jaki więc sposób szpital może zapo-
biec konieczności likwidacji tych oddziałów 
szpitalnych, których profi le nie są zgodne 
z profi lami charakteryzującymi poziom 
systemu zabezpieczenia, do którego szpi-
tal został zakwalifi kowany oraz jednocze-
śnie nie są zgodne z profi lami dodatkowy-
mi, w ramach których szpital, na poziomie, 
do którego został zakwalifi kowany, może 
prowadzić działalność?  

W tym przypadku szpital (zakwalifi ko-
wany do I lub II poziomu) mógłby sko-
rzystać z zapisów zawartych w projek-
cie do rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie określenia profi li charaktery-
zujących poziomy systemu zabezpiecze-
nia oraz kryteriów kwalifi kacji świadcze-
niodawców do tych poziomów (o ile przy 
zmienionej przez sejmową komisję wersji 
ustawy pozostaną one aktualne) lub sta-
rać się o umowy z NFZ w tych specjalno-
ściach w ramach konkursów i rokowań. 
Również pozyskanie umów z NFZ na roz-
szerzenie działalności szpitala o nowe od-
działy będzie możliwe wyłącznie w trybie 
konkursów i rokowań.

Rozliczenie nadwykonań
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
szpitala na dany rok ma być teoretycznie 
powiązana z poziomem realizacji świad-
czeń w roku poprzednim. W obecnie obo-
wiązującym systemie fi nansowania lecze-
nia szpitalnego szpitale mogły dochodzić 
od NFZ zapłaty za nadwykonania, czy-
li świadczenia zrealizowane ponad limit 
określony umową zawartą z NFZ. Mimo 
że nie zawsze szpitale uzyskiwały wyna-
grodzenie w pełnej wartości zrealizowa-
nych nadwykonań, to w większości przy-
padków za dużą ich część otrzymywały 
zapłatę (czasami dochodząc jej na drodze 
sądowej). Ryczałtowy sposób fi nansowania 
szpitali będzie wymagał realizacji przez 
szpitale nielimitowanej liczby świadczeń 
(nie będzie pojęcia limitów i nadwykonań), 
czyli ponoszenia nielimitowanych kosztów 
w związku z ich realizacją przy stałym – ry-
czałtowym – poziomie przychodów. Dopro-
wadzi to do pogłębienia się generowanych 
przez szpitale strat, które będą musiały być 
pokryte przez samorządy.

Wspomnianych powyżej konsekwen-
cji ustrzec się można, monitorując liczbę 
i wartości realizowanych procedur (zgod-
nie z aktualnymi zasadami) oraz zachowu-
jąc dyscyplinę w zakresie realizacji świad-
czeń ponad limit ryczałtu otrzymywanego 
przez szpital.

Korzystne poprawki
Pozytywną zmianą w znowelizowanej 
w stosunku do pierwotnego projektu wersji 
ustawy o sieci szpitali jest to, że szpitalom 
(szczególnie tym małym, powiatowym) ma 
zostać stworzona możliwość funkcjonowa-
nia w formule szpitala „zachowawczego” 
– nieposiadającego oddziałów zabiegowych. 
Taki szpital miałby mieć izbę przyjęć oraz 
wyłącznie oddział wewnętrzny, ewentual-
nie uzupełniony o oddziały z zakresu opie-
ki długoterminowej (świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze lub świadczenia opieki 
paliatywno-hospicyjnej).

Jednocześnie w ramach oddziału we-
wnętrznego mogłyby być fi nansowane 
świadczenia z szeregu profi li zachowaw-
czych, w tym m.in.: chorób płuc, gastroen-
terologii, geriatrii, reumatologii, rehabili-
tacji leczniczej realizowanej w warunkach 
ośrodka czy oddziału dziennego lub sta-
cjonarnego. 

Powyższe pozwala na funkcjonowanie 
szpitala tylko w obszarze specjalności za-
chowawczych, co w znacznym stopniu 
ogranicza koszty nakładów inwestycyj-
nych, jakie musiałyby ponieść samorządy 
na dostosowanie szpitala do realizacji za-
dań zabiegowych (blok operacyjny, central-
na sterylizatornia, zespół porodowy), okre-
ślonych rozporządzeniem ministra zdrowia 
z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań, jakim powinny odpowia-
dać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 739).

Pozytywnie należy również ocenić umoż-
liwienie posiadania przez szpitale zakwali-
fi kowane do I stopnia sieci szpitali w swo-
ich strukturach organizacyjnych innych 
oddziałów zabiegowych (jeśli szpital świad-
czenia w ramach tych specjalności realizo-
wał w ostatnich dwóch latach, przed wej-
ściem w życie ustawy, w ramach umowy 
z NFZ) niż tylko: chirurgia ogólna i gine-
kologia (w tym przede wszystkim często 
występująca w strukturze szpitali powia-
towych: ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu) oraz możliwość realizowania w ra-
mach oddziałów chirurgii ogólnej świad-
czeń w ramach innych profi li zabiegowych. 
Pozwoliłoby to na efektywne wykorzysta-
nie inwestycji, jakie samorządy już zreali-
zowały lub będą musiały zrealizować w celu 
dostosowania szpitala do realizacji zadań 
zabiegowych.

Przy analizie zapisów projektu ustawy 
o sieci szpitali oraz zapisów towarzyszą-
cych jej projektów aktów wykonawczych 
jednoznacznie nasuwa się jednak pyta-
nie: czemu mają służyć te regulacje. Bo na 
pewno nie przyczynią się do uzyskania sta-
bilności fi nansowej szpitali (jak sugeruje 
resort zdrowia) i nie wzmocnią pozycji pa-
cjenta w systemie. Czy jedynym ich celem 
jest więc przerzucanie w coraz większym 
stopniu kosztów funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia na samorządy?

Rynek leczenia szpitalnego wymaga 
uporządkowania, ale jego organizacja po-
winna być planowana na poziomie woje-
wódzkim, w ścisłym powiązaniu z rzetel-
nie opracowanymi (również na poziomie 
wojewódzkim) mapami potrzeb zdrowot-
nych i z uwzględnieniem oprócz potencja-
łu kadrowego i infrastrukturalnego szpi-
tali kryteriów jakościowych świadczonych 
przez nie usług. W różnych regionach kra-
ju, w związku z różnymi uwarunkowa-
niami epidemiologiczno-demografi czny-
mi, występuje różne zapotrzebowanie na 
poszczególne oddziały szpitalne i nie po-
winny one być defi niowane ustawą w ode-
rwaniu od lokalnych potrzeb. Jednocze-
śnie koszty przeprowadzanych reform nie 
mogą obciążać wyłącznie budżetów samo-
rządów. ©℗

 WAŻNE   Nowe przepisy obejmu-
ją oprócz leczenia szpitalnego także 
świadczenia: wysokospecjalistyczne, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
realizowanej w poradniach przyszpi-
talnych, rehabilitacji leczniczej, pro-
gramów lekowych, leków stosowanych 
w chemioterapii oraz nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej.

!
 Konsekwencji ponoszenia 
kosztów nielimitowanej liczby 
świadczeń ustrzec się można 
przez monitoring liczby i war-
tości realizowanych procedur 
(zgodnie z aktualnymi zasadami) 
i zachowanie dyscypliny w za-
kresie realizacji świadczeń ponad 
limit otrzymywanego przez 
szpital ryczałtu.

Jak brzmi projektowany art. 95n ust. 3 ustawy o sieci szpitali
W przypadku gdy wymaga tego zabezpieczenie na terenie danego województwa właści-
wego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca, który w dniu ogło-
szenia wykazu, o którym mowa w ust. 1, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dotyczącą udzielania świadczeń w trybie 
hospitalizacji określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, oraz nie spełnia 
pozostałych warunków kwalifi kacji, o których mowa w art. 95m, może zostać zakwalifi -
kowany do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia, z wyłączeniem poziomu szpi-
tali ogólnopolskich, przez dyrektora oddziału wojewódzkiego funduszu, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.

 WAŻNE   Projekt ustawy o sieci szpitali 
zakłada co do zasady odstąpienie 
od fi nansowania pojedynczych przy-
padków i procedur na rzecz ryczałtu 
obejmującego całość opieki w danym 
okresie.

Jakie ustępstwa w zakresie świadczeń planowane są w przepisach wykonawczych 

Zgodnie z proponowanymi przepisami świadczeniodawca zakwalifi kowany do poziomu szpitali I lub II stopnia 
wraz ze wskazaniem profi li będących podstawą kwalifi kacji lub profi li dodatkowych:

w zakresie chirurgii ogólnej mógłby udzielać świadczeń 
opieki zdrowotnej możliwych do realizacji 

w ramach następujących profi li zabiegowych:

n chirurgia dziecięca,

n chirurgia klatki piersiowej, 

n chirurgia naczyniowa, 

n chirurgia plastyczna, 

n neurochirurgia, 

n otorynolaryngologia, 

n urologia.

w ramach profi lu choroby wewnętrzne mógłby udzielać 
świadczeń opieki, które mogą być realizowane również 

w ramach następujących profi li zachowawczych: 

n alergologia, 

n angiologia, 

n choroby płuc, 

n  dermatologia 

i wenerologia, 

n diabetologia, 

n endokrynologia, 

n gastroenterologia, 

n geriatria, 

n kardiologia, 

n nefrologia, 

n neurologia, 

n reumatologia.
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