
 

 

 

 

 

         

Warszawa, 13.02.2017 

 

        Mateusz Morawiecki 
        Wicepremier 

Minister Rozwoju i Finansów 
 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy wprowadzającej sieci szpitali, w imieniu 

bilateralnych izb gospodarczych działających w Polsce oraz członkowskich organizacji ochrony 

zdrowia, zwracamy się do Pana z prośbą o uwzględnienie naszych uwag do ww.w pracach nad 

projektem ustawy. 

Analiza projektu ustawy doprowadziła nas do wniosku, że nie uwzględnia on złożonych skutków 

jakie jej wprowadzenie może przynieść dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia poprzez ryzyka 

jakie stwarza dla prywatnej ochrony zdrowia, jak również dla postrzegania Polski na arenie 

międzynarodowej w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej.  

Polski system ochrony zdrowia zawdzięcza prywatnej ochronie zdrowia w szczególności 

innowacyjność. Działająca w Polsce prywatna ochrona zdrowia przyjęła rolę lidera innowacji 

i przoduje w wykorzystaniu nowych technologii w opiece nad pacjentami. Szczególną rolę 

odgrywa tutaj telemedycyna. Ma to wyjątkowe znaczenie w czasach rosnących potrzeb 

zdrowotnych społeczeństwa i niewystarczającej liczbie lekarzy. Dzięki prywatnym podmiotom 

w ochronie zdrowia wprowadzono w Polsce teleradiologię, konsultacje telemedyczne, 

elektroniczne umawianie wizyt czy elektroniczną dokumentacje medyczną i wyniki badań. Nowe 

technologie mogą być tez wykorzystywane w monitorowaniu pacjentów i zapobieganiu 

hospitalizacji. Ponadto prywatna ochrona zdrowia wzmaga konkurencyjność, co ma bezpośredni 

wpływ na jakość leczenia pacjentów, a także daje zatrudnienie ok. 270 tysiącom pracowników. 

Projekt ustawy wprowadzającej szpitale stwarza ryzyko wyeliminowania z polskiego systemu 

ochrony zdrowia korzyści jakie daje mu sektor prywatny. Poniżej przedstawiamy bardziej 

szczegółowe uwagi.  

Niezaprzeczalnym faktem jest niedofinansowanie ochrony zdrowia. Ciągły brak pieniędzy 

skutkuje niskimi inwestycjami. W latach 2010-2014 to podmioty prywatne zainwestowały 10 mld 



zł w ochronie zdrowia – co stanowiło 1/3 wszystkich wydatków inwestycyjnych. Sytuacji nie 

poprawia w Polsce kulejące partnerstwo publiczno-prywatne, które nie jest wykorzystywane 

w poprawianiu dostępności pacjentów do lepszej opieki medycznej. A jest wiele obszarów 

w których sektor publiczny i prywatny mogłyby współpracować dla poprawy jakości leczenia 

pacjenta jak chociażby: wspólne inwestycje, optymalizacja operacyjna i innowacje. 

Sektor prywatny poprzez optymalizację swoich procesów wzmaga konkurencyjność i wymusza 

większą efektywność, co ma nie tylko dobry wpływ na system, ale i na leczenie pacjentów. 

Obecność prywatnej służby zdrowia, popularne abonamenty oraz ubezpieczenia medyczne 

niewątpliwie odciążają publiczną służbę zdrowia. Konkurencja na rynku szpitalnym zwiększa 

jakoś świadczonych usług, jak również zwiększa konkurencję cenową.  

Proponowane zmiany przepisów będą mieć negatywne skutki dla pacjentów. Model sieci szpitali 

może spowodować likwidację kilkuset szpitali o niższych poziomach referencyjności oraz 

wyeliminuje ambulatoryjną opieką specjalistyczną – mniejsze wyspecjalizowane przychodnie 

przegrają z dużymi szpitalami, którym po wejściu do sieci, przysługiwał będzie bez konkursu 

kontrakt na poradnie przyszpitalne. Skutkiem zmian będzie likwidacja systemu motywującego do 

podnoszenia efektywności budowanego w ochronie zdrowia od prawie 20 lat. Likwidacja 

bezpośredniego związku pomiędzy usługą i wynagrodzeniem za nią zdemotywuje personel. 

W nowym systemie najbardziej opłacalne będzie maksymalne redukowanie liczby udzielonych 

świadczeń oraz ograniczanie kosztów – oszczędzanie na remontach, sprzęcie, personelu i przede 

wszystkim na pacjencie. Bezpośrednim skutkiem będzie również całkowite zamkniecie szpitali na 

konkurencję – co spowoduje spadek optymalizacji wykorzystania publicznych środków, których 

jak wszyscy zgodnie przyznają brakuje w systemie.  

Odejście od motywacyjnego systemu kontraktowania świadczeń w trybie konkursowym 

spowoduje zaniechanie działań podnoszących jakość usług i powrót do najtańszych, archaicznych 

metod leczenia. A Polska ma uzdolnionych lekarzy, którzy przeprowadzają operacje otrzymujące 

medyczne oscary jako najlepsze na świecie. Nowy system nie będzie promował innowacyjnych 

metod leczenia, co stanowić będzie kolejną stratę dla pacjenta. 

Deklarowany cel ustawy w postaci zapewnienia koordynacji opieki medycznej może z pewnością 

zostać osiągnięty mniej drastycznymi środkami, w ramach właściwej organizacji współpracy 

rozproszonych podmiotów medycznych. Podmioty prywatne, choćby z racji przewagi 

technologicznej, już dziś są zresztą bardziej zaawansowane w dziedzinie koordynacji świadczeń, 

niż podmioty publiczne. W sytuacji ograniczonych środków finansowych koordynacja nie 

powinna też być wprowadzana kosztem efektywności. 

Ochrona zdrowia na świecie zmierza w kierunku procedur efektywnych kosztowo. Standardem są 

planowe, jednodniowe procedury – nie ma konieczności wydłużania hospitalizacji pacjenta 

w takich przypadkach. Proponowany system będzie natomiast sprzyjał wydłużaniu pobytu 

w szpitalu – hospitalizacji tak naprawdę pacjentów już wyleczonych. Powstaje też pytanie co 

stanie się z pacjentami, którzy aktualnie oczekują na planowany zabieg w kolejkach 

w podmiotach, które nie wejdą do sieci szpitali?  



Sieć szpitali będą tworzyć szpitale oddalone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów – nie będzie to 

sprzyjać ani pacjentom, którzy zmuszeni będą podróżować pomiędzy miastami, ani 

zarządzającym szpitalami.  

Odrębną kwestią związaną z ustawą o sieci szpitali jest wpływ, jaki będzie ona miała na 

postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej jako stabilnego miejsca dla inwestycji, szczególnie 

w przypadku ochrony zdrowia. Inwestorzy zagraniczni mogą utracić zaufanie do Polski, w której 

w sposób nagły dokonywane są zmiany prawa. Tak fundamentalna zmiana dla funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia ma wpływ na działalność szpitali prywatnych, które powstały w wyniku 

inwestycji zagranicznych. Zmiana wprowadzana jest bez wyraźnego powodu (podważając 

konstytucyjną zasadę subsydiarności) oraz bez odpowiedniego przygotowania i wyprzedzenia. 

Może skutkować to ryzykiem konieczności wypłaty przez Polskę odszkodowań (na podstawie 

umów o wzajemnej ochronie inwestycji) oraz z jednej strony zagrożeniem wstrzymania środków 

unijnych na ochronę zdrowia (zagrożona może być kwota 12 mld zł), a z drugiej nałożeniem 

przez UE kar (za arbitralne wyznaczanie podmiotów, które mogą otrzymywać środki publiczne – 

zamykając w ten sposób konkurencję). Krótki okres vacatio legis stwarza ryzyko niewiedzy 

pacjentów i destabilizacji ochrony zdrowia, która również będzie miała negatywny wpływ na 

sytuację pacjentów korzystających ze służby zdrowia.  

Zapewniając o naszej otwartości do rozmów i wierząc, że współpraca oraz wspólne działanie 

może skutkować korzystnymi dla wszystkich rozwiązaniami, pozostajemy do Pańskiej dyspozycji. 

Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Garbacz w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej 

(tel: 602 211 528, e-mail: agnieszka.garbacz@bpcc.org.pl).  

 

    

  Łączę wyrazy szacunku,                                                        

 

Paweł Siwecki 

 

Dyrektor Zarządzający BPCC 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia 
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