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1. Uzasadnienie wyboru tematu 
 

 System ochrony zdrowia ulega ciągłej ewolucji w celu dostosowania się do zmiennego 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Niewątpliwie takimi procesami dostosowawczymi są 

prywatyzacja i komercjalizacja. Na mocy polskiego prawa gospodarczego pojęcia te zostały 

zdefiniowane w ustawie z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych
1
. Według zapisów tej ustawy komercjalizacja polega na „przekształceniu 

przedsiębiorstwa państwowego w spółkę”, bez zmiany struktury właścicielskiej. Mimo to, iż 

zapisy ustawy dotyczą podmiotów państwowych, powszechnie przyjmuje się, że 

komercjalizacja jest to proces przekształcenia podmiotu publicznego w spółkę prawa 

handlowego z zachowaniem dotychczasowej struktury właścicielskiej
2
. W odniesieniu do 

prywatyzacji ustawodawca wyróżnił dwie formy: prywatyzację bezpośrednią (sprzedaż 

przedsiębiorstwa państwowego) oraz pośrednią (zbywanie należących do Skarbu Państwa 

udziałów/ akcji w spółkach). W odniesieniu do przemian własnościowych w systemie 

ochrony zdrowia prywatyzacja definiowana jest:  

1. jako działania zmierzające do zwiększenia udziału niepublicznych instytucji 

zdrowotnych wśród świadczeniodawców zapewniających opiekę zdrowotną, co może 

być realizowane poprzez tworzenie instytucji stanowiących własność prywatną, które 

wchodzą na rynek lub 

2. poprzez sprywatyzowanie podmiotów, które na nim funkcjonowały
3
. Jest to proces 

przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, który może odbywać 

się poprzez sprzedaż lub transfer majątku państwowego.  

Narastające zadłużenie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP 

ZOZ) oraz ograniczone środki na finansowanie potrzeb zdrowotnych populacji wymuszały 

podejmowanie prób reformowania systemu ochrony zdrowia. Stworzenie w warunkach 

gospodarki wolnorynkowej efektywnego systemu, który zaspokoi w optymalnym zakresie 

potrzeby zdrowotne społeczeństwa to zadanie bardzo trudne
4
. Koniecznością więc stało się 

                                                           
1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1996, 

Nr 118, poz. 561 z późn. zm.). 
2
Dubas, K., Szetela, P.: Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w 

Polsce- skala i znaczenie zjawiska, Przegląd organizacji miesięcznik TNOiK, Wyd. Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa, nr 12/2013, s. 39.  
3
 Tymowska K.: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w teorii i praktyce, Gabinet Prywatny 2000, nr 3. 

4
 Rabiega-Przyłęcka, A.: Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki 

kapitałowe (w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej) [w:] Determinanty funkcjonowania podmiotów 

leczniczych w Polsce Nowe wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Węgrzyn 
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wprowadzanie rozwiązań mających na celu umożliwienie podmiotom leczniczym 

zredukowania ich zadłużenia, a następnie efektywne funkcjonowanie w warunkach 

ograniczonej puli środków finansowych. Należy podkreślić, że badania przeprowadzone w 

pracy zostały zawężone do stacjonarnych podmiotów leczniczych (szpitali). Uzasadniając 

zatem wybór tematu dysertacji w pierwszej kolejności należy przedstawić reformy w sektorze 

ochrony zdrowia, rzutujące na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym szpitali 

(tab. 1). 

Tabela 1. Reformy w sektorze ochrony zdrowia 
Lp. Prawodawstwo Charakterystyka  

1 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 

1991 roku o zakładach opieki 

zdrowotnej 

Reforma ochrony zdrowia po roku 1989 przebiegała równolegle z 

procesem szybkiego przejścia od gospodarki centralnie 

planowanej do gospodarki rynkowej. Pierwsze zmiany, jakie 

miały miejsce nie były radykalne i zostały wprowadzone w latach 

1991- 1998
5
. Skoncentrowane były na problematyce związanej z 

decentralizacją opieki zdrowotnej, przyzwoleniu na tzw. 

prywatyzację założycielską przychodni i specjalistycznych 

praktyk lekarskich. W tym okresie największą zmianą było 

przyznanie państwowym szpitalom odpowiedzialności oraz 

samodzielności za zarządzanie własnym budżetem. 

2 

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 

roku o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym 

W dniu 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lutego 

1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
6
, która była 

bardzo ważnym elementem („kamieniem milowym”), 

rozpoczynającym proces transformacji oraz reform w systemie 

ochrony zdrowia. Zmiany zauważalne były przede wszystkim w 

budżetowaniu systemu ochrony zdrowia, które zostało zastąpione 

systemem ubezpieczeniowym. Polegał on na obowiązkowym 

ubezpieczeniu zdrowotnym, finansowanym ze składek 

zdrowotnych, wypierając scentralizowany system oparty na 

finansowaniu z budżetu państwa
7
. Podmiotami realizującymi 

ubezpieczenia zdrowotne były Kasy Chorych, które gromadziły 

środki finansowe oraz dysponowały nimi w drodze zawierania 

umów ze świadczeniodawcami (np. szpitalami, przychodniami). 

Środki pochodziły przede wszystkim ze składek osób 

ubezpieczonych
8
.  

3 

Ustawa z dnia 23 stycznia 

2003 r. powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia 

Kolejnym istotnym etapem w reformowaniu ochrony zdrowia 

było wejście w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
9
, 

która zastąpiła poprzedni akt prawny o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym. Najistotniejszym elementem zmiany 

powyższej ustawy jest zastąpienie Kas Chorych Narodowym 

Funduszem Zdrowia, jak również wprowadzenie 

                                                                                                                                                                                     
M., Łyszczak M., Wasilewski D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 

2013. 
5
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z późn. 

zm., uchylona w dn. 1 lipca 2011r.). 
6
 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz.153 

z późn. zm.). 
7
 Mądrala, A. (red): System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform, Wydawnictwo Akademia 

Zdrowia, Warszawa 2014.  
8
 Piątkiewicz, J.A.: Prawo w ochronie zdrowia. Wprowadzenie, Wyd. WSAP, Katowice 2006. 

9
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, (Dz. U. z 

2003  Nr 45 poz. 391). 
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scentralizowanego systemu zarządzania środkami finansowymi, 

które były gromadzone w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
10

. 

Została stworzona centrala NFZ oraz 16 oddziałów, po jednym na 

każde województwo. Ustawa zawierała identyczne metody 

kontraktowania świadczeń oraz limity punktowe na 

kontraktowanie danej usługi (procedury) w celu eliminacji różnic 

regionalnych w dostępie do świadczeń.    

4 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności 

leczniczej 

Następnym etapem reformy ochrony zdrowia było wprowadzenie 

ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 

lipca 2011 roku. Miała ona na celu umożliwienie przekształcenia 

szpitali publicznych w spółki prawa handlowego
11

. Ustawa o 

działalności leczniczej jest kontynuacją wcześniejszych prób 

dotyczących skomercjalizowania szpitali publicznych, mających 

na celu redukcję ich zadłużenia oraz poprawę zarządzania nimi. 

Regulacje ustawy o działalności leczniczej dotyczące 

przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (SPZOZ) w spółkę kapitałową, gwarantują pełną 

kontynuację działalności w nowej formie organizacyjno-prawnej. 

Przekształcenia są dokonywane z udziałem podmiotu tworzącego 

SPZOZ, czyli np. samorządu terytorialnego (województwa, 

powiatu, gminy), czy uczelni medycznej. Zachętą do 

przekształcenia jest przede wszystkim możliwość pozyskania 

częściowego umorzenia zobowiązań publicznoprawnych 

podmiotu leczniczego, jak również otrzymania przez podmiot 

tworzący dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa
12

. 

Ustawa przynosi jednak zauważalną zmianę w nazewnictwie, 

zastąpiono, bowiem pojęcie „zakładów opieki zdrowotnej” 

pojęciem „podmiot leczniczy”. 

5 

Ustawa z dnia 10 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw 

Kolejna reforma systemowa zapoczątkowała nowelizację ustawy 

o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r
13

. 

Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali 

publicznych, poprzez wprowadzenie zakazu zbywania akcji i 

udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. 

Jedną z ważniejszych zmian w tej nowelizacji była rezygnacja z 

przekształceń SPZOZ w spółki prawa handlowego. 

6 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 

r. o 

zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, (tzw. 

sieć szpitali)   

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej (SPSZ), tworzącego tzw. sieć szpitali wszedł w 

życie z dniem 26 kwietnia 2017 r
14

. Wytyczne dotyczące tejże 

ustawy głoszą, że w sieci mogą znaleźć się placówki, które, od co 

najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ, oraz w których 

funkcjonuje izba przyjęć, albo szpitalny oddział ratunkowy. 

Placówki znajdujące się w sieci są podzielone na kilka różnych 

poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień dotyczy 

głównie szpitali powiatowych, drugi - ponadpowiatowych, zaś 

trzeci – wojewódzkich. Kolejne poziomy to szpitale: 

pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. 

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie 

tworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (SPSZ). Na funkcjonowanie tego 

                                                           
10

 Wielicka, K.: Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] 

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr z. 70, Śląsk 2014, s. 495-496. 
11

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.). 
12

 Wójcik, M.: Przekształcenia publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa 

handlowego [w:] Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółkę prawa handlowego, Jarosiński 

M., Winch, S. (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 9-10. 
13

 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, 

(Dz. U. z 2016 poz. Nr. 1638 z późn. zm.). 
14

 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, (Dz. U. 2017 poz. 844). 
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systemu zostało przeznaczone ok. 91% środków, z których 

obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie 

szpitala do SPSZ jest gwarancją, że Fundusz zawrze z nim 

umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu 

konkursowym. Pozostałe 9 proc. zostało przeznaczone na 

konkursy świadczeń, do których mogą  przystąpić zarówno 

placówki, które nie zakwalifikowały się do sieci, jaki i szpitale 

sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie np. na 

funkcjonowanie dodatkowych oddziałów
15

. Celem tej ustawy jest 

przede wszystkim poprawa dostępu pacjentów do świadczeń 

specjalistycznych, zapewniając kompleksowość świadczeń 

szpitalnych, rehabilitacyjnych oraz ambulatoryjnych. Ponadto 

miała ona zagwarantować ciągłość i stabilność finansowania 

szpitalom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do 

świadczeń zdrowotnych.   

7 

Ustawa z dnia 27 października 

2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej 

Kolejna zmiana weszła w życie dnia 30 listopada 2017 roku 

wprowadzając ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej
16

. 

Określa ona cele oraz organizację podstawowej opieki 

zdrowotnej, jak również zasady zapewnienia odpowiedniej 

jakości świadczeń opieki dotyczącej podstawowej opieki 

zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna jest miejscem 

pierwszego kontaktu osoby fizycznej korzystającej ze świadczeń 

(świadczeniobiorcy) z systemem ochrony zdrowia. Przede 

wszystkim ma ona na celu zapewnienie opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy oraz jego całej rodzinie, zapewnienie opieki 

profilaktycznej, rozpoznanie i eliminowanie zagrożeń zdrowia 

psychicznego oraz fizycznego. Według zapisów ustawy 

koordynacja opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia nad 

świadczeniobiorcą dotyczy udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. Koordynacja jest zapewniona przez trzy osoby: 

lekarza opieki zdrowotnej (lekarz POZ), który współpracuje z 

pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka POZ) 

oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej (położna POZ)
17

. 

8 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych 

Następna reforma w systemie ochrony zdrowia dotyczy wejścia w 

życie 25 maja 2018r. ustawy o ochronie danych osobowych
18

. 

Ustawa reguluje kwestie prawne związane z ochroną danych 

osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
19

. Ustawa dosadnie 

określiła zmiany dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych w spółkach, sposób oraz warunki certyfikacji 

przetwarzania danych osobowych przez administratora, ale także 

sposób postępowania związany z zatwierdzaniem kodeksu 

postepowania oraz certyfikacji podmiotów akredytowanych. Ze 

względu na specyfikę podmiotów leczniczych, ich działalność 

związana jest z dużym ryzykiem naruszenia danych osobowych. 

Podmioty lecznicze przetwarzają w placówkach dane osobowe, 

będące danymi wrażliwymi. W każdym podmiocie dane osobowe 

musza być ściśle chronione przed dostępem osób 

nieuprawnionych czy utratą, ale także przed nielegalnym ich 

przetwarzaniem. Osoba odpowiedzialna za dane musi posiadać 

aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W 

sytuacji niedostosowania się do wymienionych czynności wobec 

takiej osoby wyciągane są konsekwencje prawne związane z 

niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych. 

                                                           
15

 Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl (dostęp: 06-08-2019). 
16

 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej, (Dz. U. 2017 poz. 2217).  
17

 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej….op.cit. 
18

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2018  poz. 1000). 
19

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych….op.cit. 
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Projekt Ustawy z dnia 29 

grudnia 2021r.  

o modernizacji i poprawie 

efektywności szpitalnictwa 

Projekt przewiduje „utworzenie systemu nadzoru nad procesami 

naprawczo-rozwojowymi podmiotów szpitalnych przez 

powołanie Agencji Rozwoju Szpitali (ARS), która będzie 

odpowiedzialna za inicjowanie, wspieranie i monitorowanie tych 

procesów
20

”. ARS będzie miała też inne zadania dotyczące 

szpitali, takie jak organizowanie oraz koordynowanie wspólnych 

zakupów, wsparcie finansowe, merytoryczne i eksperckie. 

Według założeń projektu placówki zostaną skategoryzowane za 

pomocą czterech kategorii (od A do D), które będą zależne od 

kondycji finansowej podmiotu, zmiany zasad udzielania 

świadczeń i kwalifikacji do sieci szpitali. Projekt przewiduje 

przeprowadzenie przez ARS co trzy lata ( począwszy od 2023 r.) 

obowiązkowej oceny wszystkich szpitali. Na jej podstawie, 

biorąc pod uwagę zawarte w projekcie kryteria ekonomiczno-

finansowe, będzie przyznawana odpowiednia kategoria 

determinująca procesy rozwojowe oraz naprawczo-rozwojowe. 

Kryteria ekonomiczno-finansowe będą oceniane według 

wskaźnika rentowności działalności operacyjnej, wskaźnika 

płynności szybkiej oraz wskaźnika zobowiązań ogółem do 

przychodów ogółem i wskaźnika zobowiązań wymagalnych do 

przychodów ogółem. W projekcie zapowiedziano także działania 

związane z zadłużeniem szpitali.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie aktów normatywnych. 

 

Kontynuując  uzasadnianie wyboru tematu pracy doktorskiej należy również zwrócić 

uwagę na charakterystykę podmiotów leczniczych oraz ich typologię. Według Ministerstwa 

Zdrowia działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzeniu 

działalności dydaktycznej lub badawczej oraz promocji zdrowia. Występują dwa rodzaje 

działalności leczniczej
21

: 

1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, do których zalicza się szpitalne 

oraz inne niż szpitalne (pielęgnacja oraz rehabilitacja pacjentów, którzy nie wymagają 

hospitalizacji, jak również opieka nad pacjentami, którzy znajdują się w stanie 

terminalnym; taki rodzaj działalności leczniczej udzielany jest w zakładach 

opiekuńczo- leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjum oraz w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej), 

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (podstawowa i specjalistyczna opieka 

zdrowotna). 

                                                           
20

 Projekt Ustawy z dnia 29 grudnia 2021r.  o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. 
21

 Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl (dostęp: 10-01-2022) 

https://www.gov.pl/
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej do podmiotów leczniczych 

zalicza
22

: 

1. jednostki budżetowe, 

2. instytuty badawcze, 

3. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

4. fundacje oraz stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia oraz tych, których statut dopuszcza prowadzenie 

działalności leczniczej, 

5. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

6. kościelne osoby prawne oraz kościoły lub związki wyznaniowe (w zakresie 

prowadzonej działalności leczniczej).       

Szpitale realizują dwa najważniejsze cele: ekonomiczny i społeczny. Pierwszy z nich dotyczy 

płynności finansowej oraz efektywności (właściwej relacji efektów do nakładów). W tym 

miejscu należy jednak zaznaczyć, że działalność szpitala publicznego nie jest nastawiona na 

wypracowanie zysku. Jednakże szpital, po zmianie formuły prawnej, będący prywatnym 

podmiotem leczniczym, będzie nastawiony na zysk. Drugi z kolei cel oznacza gotowość do 

przyjęcia oraz leczenia pacjentów, jak również zapewnienia im odpowiedniej opieki 

medycznej. Autorzy w polskim piśmiennictwie wskazują na problem współczesnej 

ekonomiki zdrowia, którym jest ocena kondycji finansowej szpitali, ze względu na 

ograniczoną dostępność do odpowiednich statystyk medycznych, pozwalających na 

rzetelne przeprowadzenie badań
23

. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że, według informacji zawartych w raporcie 

Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku, przyjęta ustawa o działalności leczniczej w 2011 roku 

przewidziała możliwość uzyskania wsparcia dla podmiotów przekształconych z SP ZOZ w 

spółki kapitałowe
24

. Ustawa o działalności leczniczej, w przeciwieństwie do ustawy o 

zakładach opieki zdrowotnej, przyzwoliła na dokonanie przekształceń SP ZOZ w spółkę 

kapitałową bez konieczności jej wcześniejszej likwidacji. W związku z zaistniałą sytuacją 

pojawiła się możliwość zachowania ciągłości prawnej podmiotu funkcjonującego na 

lokalnym rynku usług medycznych. Według danych zawartych na stronie Ministerstwa 

Zdrowia w okresie od początku 2011 roku do końca kwietnia 2014 roku liczba szpitali uległa 

                                                           
22

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, (Dz. U. 2011 nr 112 poz.654 z późn. zm.). 
23

 Wielicka- Gańczarczyk,, K.: Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji 

finansowej podmiotów leczniczych [w:] Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr z. 

78, 2015, s. 505-516. 
24

 Najwyższa Izba Kontroli (NIK), informacja o wynikach kontroli „Działalność szpitali samorządowych 

przekształconych w spółki kapitałowe”, Warszawa 2015,  https://www.nik.gov.pl (dostęp: 15-08-2019). 

https://www.nik.gov.pl/
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zwiększeniu z 984 do 1078 zakładów
25

. Na wykresie, został przedstawiony udział szpitali 

działających w formie spółek kapitałowych, które zostały przekształcone na podstawie ustawy 

o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawie o działalności leczniczej w łącznej liczbie szpitali 

na koniec kwietnia 2014 roku.  

Wykres 1. Liczba przekształconych szpitali na podstawie aktów normatywnych 

 
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli (NIK), informacja o wynikach kontroli „Działalność szpitali samorządowych 

przekształconych w spółki kapitałowe”, Warszawa 2015,  https://www.nik.gov.pl, s. 14 (dostęp: 15-08-2019). 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, liczba przekształceń dotyczących samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kształtuje się na poziomie 174 

szpitali (oznaczenie zielone oraz bordowe). Formę organizacyjno-prawną na podstawie 

ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku zmieniło 125 szpitali. Z kolei 

przekształceniom na mocy Ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku poddało się 49 

szpitali. Spółka prawa handlowego, dokładnie spółka kapitałowa (Sp. z o. o.) wymusza na jej 

właścicielu racjonalne zachowanie oraz efektywne gospodarowanie majątkiem. Właściciel 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot prywatny) nie może tak jak podmiot 

publiczny (SP ZOZ) bezgranicznie się zadłużać. Nie może również osiągać ujemnych 

wyników finansowych i musi dbać o płynność finansową, gdyż od tego zależy jego dalsza 

egzystencja.  

                                                           
25

Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl (dostęp: 15-08-2019). 

904 

125 

49 
szpitale pozostałe

szpitale przekształcone na
podstawie ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki zdrowtnej

szpitale przekształcone na
podstawie ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej

https://www.nik.gov.pl/
https://www.gov.pl/
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Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization- WHO) podaje, 

że w roku 2016 w Polsce było 926 szpitali, w tym większość szpitali publicznych (462) 

działających w formie SP ZOZ
26

. Jednakże ich struktura właścicielska jest podzielona na trzy 

poziomy: samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), Ministerstwa oraz 

uczelnie medyczne.  

W poniższym zestawieniu przedstawiono dane według WHO. 

Tabela 2. Liczba szpitali oraz łóżek według rodzaju szpitala i własności 

Rodzaj i własność 
Ilość  

(liczba szpitali) 

Ilość łóżek 

(liczba) 

Ilość łóżek 

(procent) 

SP ZOZ:    

Samorządy terytorialne 389 123 369 58,1 

Uczelnie medyczne 36 19 514 9,2 

Ministerstwo 37 7 497 3,5 

RAZEM SP ZOZ 462 150 380 70,8 

Instytuty medyczne 15 6 290 3,0 

Skomercjalizowane publiczne 123 30 017 14,1 

OGÓŁEM 600 186 687 87,9 

Prywatne 326 25 687 12,1 

RAZEM 926 212 374 100,0 
Źródło: Sowada, Ch., Sagan, A., Kowalska- Bobko, I.: Health Systems in Transition 2019, Vol. 21 No. 1 2019, 

WHO Regional Office for Europe (dostęp: 09.02.2022). 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że około 21% (123) szpitali publicznych działa 

jako spółki prawa handlowego z większościową przewagą udziałów należących do 

samorządów terytorialnych. Dlatego też klasyfikuje się je jako podmioty publiczne, a nie 

prywatne.  Ministerstwo Zdrowia natomiast podaje, że w Polsce na koniec 2020 roku 

funkcjonowało 575 szpitali publicznych rozumianych jako podmioty lecznicze udzielające 

świadczeń szpitalnych, funkcjonujące w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (428), instytutów badawczych (14) oraz spółek kapitałowych (133, w tym 125 ze 

100% kapitałem publicznym) z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub uczelni medycznych (również spółki akcyjne)
27

. W związku z 

powyższym należy stwierdzić, że liczba podmiotów leczniczych (szpitali) przed 

przekształceniem i po jego zakończeniu  nie jest jednoznacznie oszacowana.  

                                                           
26

 Sowada, Ch., Sagan, A., Kowalska- Bobko, I.: Health Systems in Transition 2019, Vol. 21 No. 1 2019, WHO 

Regional Office for Europe (dostęp: 09.02.2022).  
27

 Ministerstwo Zdrowia, Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne, Warszawa 2021, https://www.gov.pl: 

Założenia_reformy_podmiotów_leczniczych_wykonujących_działalność_leczniczą_w_rodzaju_świadczenia_sz

pitalne(31.05.2021)%20(3).pdf (dostęp: 10-01-2022).  

https://www.gov.pl/
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Wielkością ekonomiczną, która charakteryzuje sytuację finansową szpitali 

publicznych w Polsce jest kwota posiadanych przez te podmioty zobowiązań, w tym również 

zobowiązań wymagalnych (czyli takich, dla których upłynął już termin płatności)
28

. W 

poniższym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące wartości zobowiązań ogółem oraz 

zobowiązań wymagalnych szpitali publicznych w Polsce. 

Tabela 3. Zobowiązania ogółem oraz wymagalne szpitali publicznych w latach 2017-

2020 (w mln zł) 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień: 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Zobowiązania ogółem 14 148 16 004 17 817 18 889 

- w tym zobowiązania 

wymagalne 
1 617 1 948 2 315 2 148 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne, Warszawa 2021, https://www.gov.pl: 

Założenia_reformy_podmiotów_leczniczych_wykonujących_działalność_leczniczą_w_rodzaju_świadczenia_sz

pitalne(31.05.2021)%20(3).pdf, s. 6-7 (dostęp: 19-07-2022). 

Z powyższych danych wynika, że zobowiązania ogółem szpitali publicznych w 

horyzoncie czasowym 2017-2020 systematycznie wzrastały (z poziomu 14 148 mln zł do 

18 889 mln zł), generując wzrost na poziomie 4 741 mln zł w stosunku roku 2017 do 2020. 

Zobowiązania wymagalne natomiast wzrosły z poziomu 1 617 mln zł (rok 2017) do 2 148 

mln zł (rok 2020).  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że każde działanie posiada zarówno pozytywne jak i 

negatywne strony. Charakterystycznymi głównymi barierami (wadami) przekształceń 

podmiotów leczniczych w spółki, są  bariery ekonomiczne (wysokie koszty związane z 

przekształceniami SP ZOZ, obciążenie budżetu JST zobowiązaniami wynikającymi z 

likwidacji SP ZOZ, brak motywacji do przekształcenia w sytuacji, kiedy podmiot leczniczy 

znajduje się w dobrej kondycji finansowej), bariery społeczne (obawy przed likwidacją SP 

ZOZ, niekorzystne nastawienie związków zawodowych, niepokój społeczeństwa związany z 

ograniczeniem dostępności do bezpłatnych usług), bariery polityczne (czas oczekiwania na 

nowe decyzje systemowe, okres urzędowania organów samorządowych, wykorzystywanie w 

kampaniach politycznych „straszaka” prywatyzacji lub komercjalizacji), bariery prawne 

(długotrwałe formalności związane z uchwałami ze strony jednostek samorządu 

terytorialnego, brak jednoznacznych regulacji prawnych, które zachęcą do przekształceń SP 

                                                           
28 Ministerstwo Zdrowia, Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w 

rodzaju świadczenia szpitalne, Warszawa 2021, https://www.gov.pl: 

Założenia_reformy_podmiotów_leczniczych_wykonujących_działalność_leczniczą_w_rodzaju_świadczenia_sz

pitalne(31.05.2021)%20(3).pdf, s. 6-7 (dostęp: 19-07-2022). 

https://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/
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ZOZ w spółki prawa handlowego, brak uregulowanych aktów prawnych sprzyjających 

całkowitemu oddłużeniu SP ZOZ)
 29

.    

Z kolei do zalet można zaliczyć: udane przekształcenie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, jeżeli spełnia następujące warunki 

oraz kryteria
30

: 

 całkowite wyposażenie spółki w racjonalny majątek zarówno trwały jak i obrotowy, 

 zapewnienie nadzoru dotyczącego długoterminowej strategii i bieżących planów 

operacyjnych ze strony właściciela, 

 posiadanie przez spółkę odpowiedniego planu strategicznego oraz konsekwencja 

organów spółki w jego realizacji, 

 brak powrotu do nieumiarkowanego zadłużania się spółki szpitalnej, 

 posiadanie przez spółkę odpowiednich środków finansowych na inwestycje niezbędne 

do utrzymania właściwych standardów medycznych, 

 utrzymanie dodatniej rentowności działalności spółki na poziomie zysku netto w 

długim okresie. 

W Polsce, najwięksi prywatni inwestorzy w szpitalach samorządowych to obecnie 

dwie grupy: EMC Instytut Medyczny S.A. z Wrocławia, (który zarządza  w sumie 12 

zakładami opieki zdrowotnej w Polsce) i Grupa Nowy Szpital Sp. z o. o., w składzie której 

jest 10 szpitali
31

. Grupa EMC to 12 szpitali (11 szpitali ogólnych i 1 geriatryczny) 

znajdujących się na terenie 7 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, 

wielkopolskiego, opolskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego
32

. Z kolei w skład 

Grupy Nowy Szpital wchodzi 10 szpitali: województwo kujawsko-pomorskie: Nowy Szpital 

w Świeciu, Nowy Szpital w Wąbrzeźnie, Nowy Szpital w Nakle i Szubinie; województwo 

lubuskie: Nowy Szpital w Świebodzinie, Nowy Szpital w Szprotawie, Nowy Szpital we 

Wschowie, Nowy Szpital w Skwierzynie, Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, Nowy 

Szpital Krosno Gubin; województwo małopolskie: Nowy Szpital w Olkuszu
33

.  

Dzięki uprzejmości oraz współpracy autorki z Prezesem Zarządu firmy Know How, dr 

Adamem Roślewskim, praca została oparta o cenną, a zarazem niezbędną dokumentację 

badawczą, pozwalającą na ocenę efektywności ekonomiczno-technicznej podmiotów 

                                                           
29

 Wójcik, M.: Przekształcenia publicznych samodzielnych…..op.cit., s. 25-27. 
30

 Wójcik, M.: Przekształcenia publicznych samodzielnych…..op.cit., s. 25-27. 
31

Dubas, K.: Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim- profil działalności oraz znaczenie w systemie 

lecznictwa, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Wyd. UJ, tom VIII, nr 1/2010, s. 141. 
32

 EMC szpitale, https://www.emc-sa.pl/o-nas/emc-szpitale, (dostęp: 16-11-2019). 
33

 Grupa Nowy Szpital Holding S.A., http://www.nowyszpital.pl, (dostęp: 16-11-2019). 

https://www.emc-sa.pl/o-nas/emc-szpitale
http://www.nowyszpital.pl/
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leczniczych. W 1992 roku Prezes Roślewski założył Zakład Usług Konsultingowych Know 

How (ZUK), jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Miała ona za zadanie przede 

wszystkim wspierać podmioty lecznicze oraz ich organy założycielskie. Należy podkreślić, że 

Prezes Zarządu jest także współtwórcą już niezależnie działającej  sieci szpitali – Grupy 

Nowy Szpital oraz pomysłodawcą sieci przychodni Evomed (niegdyś Grupy Medycznej BC). 

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, 

która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
34

. 

Wszystkie szpitale, wchodzące w skład Grupy Nowy Szpital przynależą do „sieci szpitali”, 

która została utworzona na mocy Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
35

, czyli systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Te szpitale są 

istotnym elementem samorządowych strategii ochrony zdrowia. Ponadto dla lokalnych 

społeczności, w większości przypadków stanowią one placówki pierwszego wyboru. 

 W związku z powyższym przygotowanie rozprawy doktorskiej zostało podyktowane 

potrzebą przeprowadzenia rzetelnych badań naukowych (na wybranej grupie szpitali), 

dotyczących oceny kondycji finansowej podmiotów leczniczych w okresie przed oraz po 

przekształceniu w spółkę prawa handlowego.  

 

2. Cel główny i cele szczegółowe pracy 
 

Zasadniczy obszar badawczy pracy skoncentrowany jest na problematyce 

oddziaływania formuły organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego na jego kondycję 

ekonomiczną. Autorka dokonała oceny wpływu przekształceń własnościowych na 

efektywność ekonomiczno-techniczną wybranych podmiotów leczniczych (szpitali). 

PROBLEM BADAWCZY w pracy oscyluje wokół zagadnienia efektywności ekonomiczno- 

-technicznej podmiotów leczniczych po przekształceniu w spółkę prawa handlowego w 

porównaniu z okresem sprzed przekształceń. 

 

 

                                                           
34

 Grupa Nowy Szpital: https://www.nowyszpital.pl/o-nas/grupa-nowy-szpital-holding-s-a/, (dostęp: 20-01-

2021). 
35

 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, (Dz. U. 2017 poz. 844). 

https://www.nowyszpital.pl/o-nas/grupa-nowy-szpital-holding-s-a/
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W związku z powyższym CELEM GŁÓWNYM  PRACY  jest: 

Ocena wpływu przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę prawa handlowego na jego efektywność 

ekonomiczno- techniczną. 

 

Zakres podmiotowy oceny obejmuje: szpitale podległe jednostkom samorządu terytorialnego 

(JST) przekształcone w spółkę prawa handlowego.   

Zakres przedmiotowy oceny to: efektywność ekonomiczno-techniczna szpitali. 

Zakres przestrzenny analizy odnosi się do: 3 wybranych regionów Polski (zob. mapka 1). 

Zakres czasowy analizy to lata: 2002-2018 (obejmujący zarówno przegląd reform systemu 

ochrony zdrowia, jak i ramy czasowe zakreślone węziej dla badania empirycznego, 

obejmującego 3 lata przed przekształceniem danego SP ZOZ-u w spółkę kapitałową oraz 3 

lata po przekształceniu). 

 

 

Mapka 1. Lokalizacja badanych podmiotów leczniczych.  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Szczegółowe cele badawcze zostały zdefiniowane następująco: 

 

1) Cele poznawcze pracy to: 

 konceptualizacja podstawowych kategorii i konstruktów pojęciowych dotyczących 

ekonomiki zdrowia, w szczególności systemu ochrony zdrowia; 

 krytyczny przegląd definicji oraz aspektów efektywności ekonomiczno-technicznej w 

ochronie zdrowia, w tym efektywności podmiotów leczniczych - autorska definicja; 

2) Cele metodyczne pracy to:  

 przegląd i dyskusja na temat istniejących metod i technik służących do oceny 

efektywności ekonomiczno-technicznej szpitali; 

 identyfikacja szczegółowych mierników i wskaźników oceny efektywności 

ekonomiczno-technicznej szpitali w świetle dorobku nauk ekonomicznych; 

 twórcza próba syntezy dotychczasowego dorobku metodycznego i wskazanie luki w 

tym zakresie;  

 

3) Cele aplikacyjne to: 

 ocena rozwiązań systemowych w polskim sektorze zdrowia w kontekście 

postawionego problemu badawczego; 

 zaproponowanie aplikacji taksonomicznego miernika rozwoju (TMR), który 

umożliwia ocenę i uporządkowanie badanych szpitali według wskaźników: 

rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz sprawności działania w dwóch 

okresach „przed przekształceniem” i „po przekształceniu”. 

 

3. Źródła wiedzy i metody badawcze 
 

Brak możliwości dotarcia do reprezentatywnej próby stacjonarnych podmiotów 

leczniczych, spełniających kryterium przekształcenia z formuły SP ZOZ w spółkę 

kapitałową, wykluczył możliwość zastosowania w dysertacji podejścia nomotetycznego i 

przeprowadzenia badań wyjaśniających. Zatem Autorka zdecydowała się na 
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zastosowanie w rozprawie podejścia idiograficznego, niewymagającego stawiania 

hipotez badawczych. Przeprowadzone badania mają charakter eksploracyjny. 

Podejście idiograficzne, skupia się na rozumieniu oraz opisaniu jednostki jako 

niepowtarzalnej indywidualności, przedstawiając jej głęboki i kompletny obraz, zaś podejście 

nomotetyczne koncentruje się na uogólnieniu wyników badań (kontrola badań i możliwość 

ich powtórzenia)
36

. Stosując podejście idiograficzne, mniej istotne staje się porównanie danej 

jednostki z innymi, a znaczenia nabiera pogłębione spojrzenie na jej indywidualność, 

wyjątkowość i niepowtarzalność. Modelowym przypadkiem badań idiograficznych jest 

studium przypadku
37

, które zostało wykorzystane w niniejszej pracy doktorskiej.  

Rozważania podjęte w pracy pozycjonują ją w ujęciu sektorowym w sektorze ochrony 

zdrowia, a w ujęciu przestrzennym odnoszą się do terytorium Polski. Badania naukowe w 

rozprawie wymagały doboru kryteriów służących do oceny kondycji podmiotów leczniczych 

oraz przeprowadzenia dogłębnej analizy dostępnych sprawozdań finansowych każdego ze 

szpitali. Opracowanie rozdziałów teoretycznych wymagało szerokiej analizy i przeglądu 

literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej oraz przepisów prawa 

obowiązującego w analizowanym okresie (2002-2018) w polskim systemie ochrony zdrowia. 

Rozdziały empiryczne powstały przy wykorzystaniu metody analizy typu desk research, 

bazującej zasadniczo na sprawozdaniach, analizach, publikacjach i statystykach publicznych. 

Ponadto w części empirycznej zastosowano również metodę studium przypadku. 

Przeprowadzenie wnioskowania w kwestii podjętego tematu badawczego wymagało 

pogłębionych studiów literaturowych jak i szeregu badań empirycznych, które prowadzone 

były w oparciu o zasadę triangulacji metodologicznej: 

1. Źródła wiedzy: 

a) publikacje zwarte oraz artykuły naukowe dostępne w bazach naukowych, zarówno w 

kraju, jak i za granicą (piśmiennictwo przedmiotu); 

b) publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,  

c) opracowania i raporty sporządzone przez Najwyższą Izbę Kontroli, Narodowy 

Funduszu Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

Ministerstwo Zdrowia (Departament Analiz i Strategii); 

d) akty normatywne. 

 

                                                           
36

Frankfort- Nachmias, Ch., Nachmias, D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-

ka, Poznań 2001. 
37

 Chełp, S.: Metody badań problematyki kadrowej, w: Listwan, T. (red.). Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, 

Warszawa 2002, s. 350. 
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2. Metody poznania naukowego: 

a) analiza krytyczno-poznawcza piśmiennictwa przedmiotu, 

b) studium przypadku według metodyki R. Yin
38

. 

3. Metody pozyskania danych empirycznych: 

a) analiza treści dokumentacji wewnętrznej badanych szpitali, 

b) indywidualne wywiady pogłębione z kierownictwem firmy Know How. 

4. Metody analizy pozyskanego materiału empirycznego: 

a) analiza wskaźnikowa, 

b) analiza statystyczna przy zastosowaniu taksonomicznego miernika rozwoju. 

 

Trudne i czasochłonne zadanie w przygotowaniu dysertacji stanowiło pozyskanie danych ze 

sprawozdań finansowych badanych szpitali. 

 

4. Struktura rozprawy 
 

Praca została skonstruowana w oparciu o przyjęte standardy naukowe, począwszy od 

rozważań teoretycznych, poprzez operacjonalizację podstawowych konstruktów pojęciowych 

pracy, po ich obserwację w wybranym odcinku rzeczywistości (sektor ochrony zdrowia; 

podmioty lecznicze).  

Rozprawa doktorska ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się ze wstępu, 

pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Całość pracy zamykają bibliografia, spis tabel i 

wykresów, stanowiących rozwinięcie analiz i zestawień dokonanych na potrzeby dysertacji.  

W pierwszym rozdziale: Teoretyczne problemy pojmowania efektywności zostało 

przedstawione i wyjaśnione pojęcie oraz istota efektywności definiowana przez wielu 

autorów w różnorodny sposób. Omówiono także rodzaje efektywności oraz umiejscowienie 

pojęcia efektywności w subdyscyplinie ekonomiki zdrowia. Ponadto konceptualizacja pojęcia 

efektywności w naukach ekonomicznych skłoniła autorkę pracy do zaproponowania własnej 

definicji dotyczącej efektywności szpitala: Efektywność szpitala w wąskim ujęciu (wymiar 

ekonomiczno-techniczny) jest wartością dodaną dotyczącą kondycji finansowej 

analizowanego podmiotu leczniczego w obszarze analizy wskaźnikowej (rentowność, płynność 

finansowa, zadłużenie, sprawność działania) oraz analizy technicznej (mierzonej średnim 

                                                           
38

 Yin, R.: Case study research: design and methods, Sage Thousand Oaks 2009, s. 103. 
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czasem pobytu pacjenta w szpitalu i stopniem  wykorzystania łóżek szpitalnych). Efektywność 

w szerokim ujęciu (wymiar społeczny) jest wartością dodaną dla podmiotu leczniczego, 

przynoszącą korzyści całemu społeczeństwu w odniesieniu zarówno do populacji (poprawa 

zdrowia publicznego), jak i jednostki (utrzymanie i poprawa zdrowia pacjenta) oraz 

realizującą wspólnie założone cele społeczne. Badania naukowe prezentowane w  pracy 

zostały zawężone do efektywności szpitali w wąskim ujęciu (aspekt ekonomiczno-

techniczny).  

W Polsce, od początku lat 90-tych, system ochrony zdrowia przechodził wiele 

przekształceń oraz zmian, które widoczne są do dzisiaj. Wpływ na ich zakres ma przede 

wszystkim mijający czas oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy stanu 

zdrowia ludności. Dlatego też celem drugiego rozdziału: Publiczne i niepubliczne podmioty 

lecznicze jako świadczeniodawcy usług zdrowotnych w Polsce było przedstawienie 

najważniejszych zmian, jakie miały miejsce w sektorze ochrony zdrowia na bazie aktów 

normatywnych. Ponadto autorka przedstawiła również projekt Ustawy z dnia 29 grudnia 

2021r. o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
39

, który jest poza analizowanym 

horyzontem czasowym (lata 2002-2018), jednakże ma znaczący wpływ na pracę doktorską.  

W trzecim rozdziale: Teoretyczno-metodyczne aspekty oceny efektywności 

ekonomiczno-technicznej podmiotów leczniczych przedstawiono tytułowe zagadnienia. 

Zaprezentowano szereg wskaźników i mierników służących do oceny efektywności 

ekonomiczno-technicznej podmiotów leczniczych wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa oraz różnorodnych opracowań naukowych. Sprecyzowano grupę wskaźników, według 

której zostały przeprowadzone dalsze badania naukowe. Należy podkreślić również, że w 

literaturze przedmiotu analiza ekonomiczna definiowana jest w różnych ujęciach takich, jak: 

ujęcie poznawcze, ujęcie decyzyjne (funkcja zarządzania), dyscyplina naukowa.   

Czwarty rozdział pracy: Metodyka badania dotyczącego efektywności ekonomiczno-

technicznej podmiotów leczniczych prezentuje studium przypadku, charakterystykę próby 

badawczej oraz uzasadnienie zakresu czasowego i przestrzennego prowadzonych badań. 

Studium przypadku wykorzystywane jest jako metoda naukowa i dydaktyczna w wielu 

dziedzinach nauk. Odnosi się do badanego zjawiska, procesów, bądź obiektu w określonym 

                                                           
39

 Projekt Ustawy z dnia 29 grudnia 2021r.  o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, 

https://www.politykazdrowotna.com/80294,jest-projekt-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa, 

(dostęp: 10-01-2022). 

https://www.politykazdrowotna.com/80294,jest-projekt-o-modernizacji-i-poprawie-efektywnosci-szpitalnictwa
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czasie, miejscu i warunkach
40

. Polega ono na omówieniu prawdopodobnych sytuacji oraz jest 

ukierunkowane na podjęcie decyzji gospodarczych w konkretnych uwarunkowaniach i 

umiejętności przewidywania konsekwencji wynikających z tych decyzji dla badanego 

podmiotu
41

. Charakterystyka próby badawczej została skonkretyzowana co do ilości 

badanych podmiotów leczniczych  oraz uzasadniona za pomocą opisu dla każdego z osobna. 

Natomiast zakres czasowy i przestrzenny umożliwił konkretne przedstawienie 

prezentowanych badań wynikających z danego okresu. Zebrane treści zawarte w tym 

rozdziale, mają za zadanie przybliżyć specyfikę studium przypadku jako metody badawczej. 

Badania w oparciu o studium przypadku są prowadzone w sposób praktyczny, można ich 

doświadczyć, a ponadto dotyczą spraw z otaczającej rzeczywistości
42

. Celem tych badań jest 

poznanie prawdy o danym, analizowanym w badaniach wycinku rzeczywistości.  

Autorka pracy przeprowadziła badania na 10 placówkach wchodzących w skład Grupy 

Nowy Szpital. Materiał badawczy został osobiście pozyskany oraz zebrany w latach 2017-

2019. W tym czasie w bezpośrednim kontakcie, autorka miała możliwość zebrania materiału 

empirycznego, odbywając regularne wizyty w Zakładzie Usług Konsultingowych (ZUK) 

Know How. Częstotliwość wizyt w firmie była uzależniona od innych zobowiązań 

zawodowych i wynosiła około 10-12 godzin na miesiąc. Dzięki pogłębionej analizie 

zebranego materiału oraz za pomocą dogłębnego opisu, przedstawiającego również 

charakterystykę próby badawczej, autorka uzyskała wszechstronny obraz badanych 

podmiotów. 

W rozdziale piątym: Analiza wpływu formy organizacyjno-prawnej na efektywność 

ekonomiczno-techniczną szpitali dokonano kluczowej analizy zmierzającej do realizacji 

głównego celu rozprawy. Zastosowane wskaźniki i mierniki pozwoliły na ocenę efektywności 

ekonomiczno-technicznej podmiotów leczniczych po przekształceniu w spółkę prawa 

handlowego w porównaniu z okresem sprzed przekształceń i wyciągnięcie wniosków 

końcowych. Poprzez zastosowanie mierników ekonomicznych autorka dokonała 

wielowymiarowego pomiaru kondycji ekonomiczno-technicznej badanych podmiotów oraz 

stworzyła możliwość porównania wyników efektywności poszczególnych obszarów szpitala z 

innymi podmiotami funkcjonującymi w tym samym sektorze. Dzięki temu możliwe jest 

                                                           
40

 Rippin, A., Booth, C., Bowie, S., Jordan, J.: A Complex Case: Using the Case Study Method to Explore 

Uncertainty and Ambiguity in Undergraduate Business Education, Teaching in Higer Education, vol. 2, nr. 4, 

2002, s. 429-441. 
41

 Zaborek, P.: Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej [w:] Rozdział XVI publikacji 

zwartej pt.: Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, red. Kazimierz Kuciński, Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie, Warszawa 2007, s. 265-277,  (s. 1). 
42

 Dube, L., Pare, G.: Rigor in Information Systems Positivist Case Research: Current Practices, Trends and 

Recommendations, MIS Quarterly, vol. 27, nr. 4, 2003, s. 597-635. 
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dokonanie analizy szpitala, która może zostać ulepszona ze względu na tworzące się nowe 

bazy informacji, przydatne do pomiaru wyników podmiotów leczniczych. Z tego również 

względu zastosowano porównanie szpitali (podmiotów leczniczych) przed oraz po 

przekształceniu, wykorzystując zestaw wskaźników, pozwalających na dokonanie stosownej 

analizy ekonomiczno-technicznej. Autorka w pracy wykorzystała również taksonomiczny 

miernik rozwoju (TMR), który umożliwia ocenę i uporządkowanie badanych szpitali według 

wskaźników: rentowności, płynności finansowej, zadłużenia oraz sprawności działania w 

dwóch okresach „przed przekształceniem” i „po przekształceniu”. 

W podsumowaniu przedstawiono ogólne wnioski z przeprowadzonej analizy badanych 

podmiotów leczniczych oraz odniesiono się do stopnia realizacji celu pracy. 

Sformułowany temat pracy i cele determinują jej układ strukturalny, wynikający z 

kolejnych etapów procesu badawczego, zamykającego się w triadzie: teoria 

(konceptualizacja)-operacjonalizacja-obserwacja
43

. Proces ten oparty został na analizie 

poznawczo-krytycznej literatury z zakresu ekonomiki zdrowia, analizie danych wtórych oraz 

krytycznej ocenie w/w. 

 

5. Wybrane wyniki badań 
 

Realizacja celu głównego postawionego w dysertacji wymagała szerokiej analizy 

literatury, głównie polskiej. Ponadto autorka korzystała z opracowań i raportów 

sporządzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz aktów 

normatywnych. W pracy podjęto próbę oceny efektywności ekonomiczno-technicznej 

podmiotów leczniczych  po przekształceniu w spółkę prawa handlowego,  w porównaniu z 

okresem sprzed przekształceń. W tym celu wykorzystano zbiór wskaźników i mierników 

efektywności ekonomiczno-technicznej podmiotów leczniczych, dobranych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz różnorodnych opracowań naukowych.  

Ze względu na bardzo obszerne wyniki badań 10 podmiotów leczniczych, poniżej 

przedstawiono zestawienie podsumowujące dotyczące analizy efektywności ekonomicznej 

(tab. 4). 

                                                           
43

 Nowak, S.: Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985, s. 20-40. 
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Tabela 4. Zestawienie zbiorcze badanych podmiotów leczniczych dotyczące analizy ich 

efektywności ekonomicznej po przekształceniu 
Wskaźniki rentowności 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK 

NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie 
X 

  

2 NZOZ w Świeciu X   

3 NZOZ w Wschowie X   

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 

Odrą 

X 

  

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie 
X 

  

6 NZOZ w 

Świebodzinie 
X 

  

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie 
X 

  

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
 

 
X 

9 NZOZ w Olkuszu X   

10 NZOZ w 

Szprotawie 

  
X 

Wskaźniki płynności finansowej 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK 

NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie 
X   

2 NZOZ w Świeciu X   

3 NZOZ w Wschowie X   

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 

Odrą 

X   

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie 
X   

6 NZOZ w 

Świebodzinie 
X   

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie 
X   

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
  X 

9 NZOZ w Olkuszu X   

10 NZOZ w 

Szprotawie 
  X 

Wskaźniki zadłużenia 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK 

NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie 
X   

2 NZOZ w Świeciu X   

3 NZOZ w Wschowie X   

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 
X   
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Osiem na dziesięć badanych podmiotów leczniczych po przekształceniu w spółkę 

kapitałową wykazało zdecydowaną poprawę pod względem kondycji ekonomiczno-

finansowej. W tym miejscu należy dodać, że efektywność podmiotów leczniczych w 

Skwierzynie i Olkuszu została poddana badaniu na podstawie danych z okresu po 

wprowadzeniu działań naprawczych (autorka nie dysponowała danymi z okresu 

funkcjonowania SPZOZ-ów). Jednak i w tym przypadku możliwe było zestawienie 

porównawcze w perspektywie trzech badanych lat. Wyniki analizy ukazały trend pozytywny 

– badane NZOZ-y wykazały wzrost efektywności. Zatem jedynie w odniesieniu do dwóch 

podmiotów leczniczych (Krosno Gubin oraz Szprotawa) trudno jest jednoznacznie wskazać 

kierunek oddziaływania przekształcenia na kondycję ekonomiczno-finansową. Wynika to ze 

zbyt krótkiego horyzontu czasowego  badań tychże podmiotów leczniczych. 

Odrą 

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie 
X   

6 NZOZ w 

Świebodzinie 
X   

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie 
X   

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
  X 

9 NZOZ w Olkuszu X   

10 NZOZ w 

Szprotawie 
  X 

Wskaźniki sprawności działania 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK 

NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie 
X   

2 NZOZ w Świeciu X   

3 NZOZ w Wschowie X   

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 

Odrą 

X   

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie 
X   

6 NZOZ w 

Świebodzinie 
X   

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie 
X   

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
  X 

9 NZOZ w Olkuszu X   

10 NZOZ w 

Szprotawie 
  X 
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Dokonana ocena kondycji ekonomiczno-finansowej badanych podmiotów, 

przekształconych z formuły SP ZOZ w spółkę prawa handlowego, pozwala na 

zaobserwowanie następującej prawidłowości: dokonana zmiana organizacyjno-prawna 

prowadzi do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotu obserwowanej w trzyletnim 

horyzoncie czasowym. We wszystkich badanych obszarach, tj. rentowności, płynności 

finansowej, poziomu zadłużenia i sprawności działania notowana jest poprawa. Tym 

samym możliwe jest stwierdzenie, iż przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę 

prawa handlowego wpływa na poprawę jego efektywności ekonomicznej.  

Tabela 5 zawiera zestawienie podsumowujące dotyczące analizy technicznej badanych 

podmiotów leczniczych. 

Tabela 5. Zestawienie zbiorcze badanych podmiotów leczniczych dotyczące analizy ich 

efektywności technicznej po przekształceniu 
Liczba leczonych na 1 łóżko 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie 
x   

2 NZOZ w Świeciu x   

3 NZOZ w 

Wschowie  
 x 

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 

Odrą 

x   

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie  
 x 

6 NZOZ w 

Świebodzinie  
x  

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie  
 x 

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
 x 

 

9 NZOZ w Olkuszu 
 

 x 

10 NZOZ w 

Szprotawie 
  x 

Średni czas pobytu pacjenta 

Lp. Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

(NZOZ)  

POPRAWA BRAK POPRAWY WYNIK NIEJEDNOZNACZNY 

1 NZOZ w 

Skwierzynie  
 x 

2 NZOZ w Świeciu x   

3 NZOZ w 

Wschowie  
 x 

4 NZOZ w 

Kostrzynie nad 

Odrą 
 

 x 

5 NZOZ w Nakle i 

Szubinie  
 x 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

W odniesieniu do analizy efektywności technicznej badanych szpitali, na podstawie 

dostępnych danych, nie można jednoznacznie stwierdzić pozytywnego wpływu przekształceń 

własnościowych na ten rodzaj efektywności. Jedynie w odniesieniu do kilku podmiotów 

leczniczych (tabela 5) odnotowano wzrost efektywności technicznej mierzonej liczbą 

leczonych na jedno łóżko i/ lub średnim czasem pobytu pacjenta w szpitalu. W przypadku 

kolejnych podmiotów odnotowano spadek efektywności technicznej po przekształceniu w 

spółkę prawa handlowego, a w przypadku pozostałych badanych podmiotów (tabela 4) wynik 

jest niejednoznaczny. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w niekompletnej 

dokumentacji statystycznej badanych jednostek oraz w różnicach w sposobach agregacji 

danych w układzie oddziałów w analizowanym przedziale czasowym.   

W przypadku wskaźnika „obłożenie łóżek” jego wzrost należy oceniać pozytywnie – 

oznacza to bowiem wzrost efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych oraz 

zwiększenie rotacji pacjentów, zwykle z danego regionu. W przypadku wskaźnika „średni 

czas pobytu” jego wydłużenie powyżej wartości referencyjnej
44

 należy ocenić negatywnie. 

Niemiej jednak przy jego ocenie warto także brać pod uwagę typ oddziału (odział dla chorych 

„ostrych” versus dla pacjentów przewlekle chorych). Przy agregacji danych z różnych typów 

oddziałów otrzymujemy wartości uśrednione, które nie oddają do końca charakteru 

wprowadzonych zmian restrukturyzacyjnych. Fakt ten z pewnością miał wpływ na otrzymane 

wyniki dotyczące efektywności technicznej.   

                Reasumując, otrzymane wyniki dotyczące analizy efektywności technicznej 

badanych podmiotów leczniczych nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat kierunku 

oddziaływania przekształcenia własnościowego na tę efektywność. Zdaniem autorki, 

potrzebne są dalsze badania tej materii. Przedmiotem namysłu powinien być także dobór 

wskaźników w przedmiotowej analizie, uwzględniający specyfikę sektora zdrowia, w 

                                                           
44

 Główny Urząd Statystyczny, Analizy statystyczne „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” Warszawa, Kraków 

2021, s. 74, health_and_health_care_in_2020_korekta.pdf (dostęp:  19-07-2022).  „W 2020 r. średni czas pobytu 

chorego na oddziale szpitalnym, w skali kraju, wyniósł 5,3 dnia i nie zmienił się w porównaniu do 2019 r. W 

odniesieniu do 2010 r. był krótszy o 0,4 dnia.” 

6 NZOZ w 

Świebodzinie  
x  

7 NZOZ w 

Wąbrzeźnie 
x   

8 NZOZ w Krosno 

Gubin 
  x 

9 NZOZ w Olkuszu 
 

x  

10 NZOZ w 

Szprotawie 
  x 
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szczególności typ oddziału szpitalnego, a także zmiany systemowe, np. wprowadzenie 

programów koordynowanej opieki zdrowotnej. 

 

6. Wnioski końcowe 
 

Analiza ekonomiczna jest narzędziem, które służy do oceny kondycji finansowej 

podmiotów gospodarczych. Swoim zakresem obejmuje badanie sytuacji majątkowo-

finansowej podmiotu (analiza bilansu), płynności finansowej oraz zdolności do generowania 

zysku (analiza rentowności). W związku z powyższym, dla szczegółowego wyjaśnienia zmian 

zachodzących w badanych podmiotach leczniczych, autorka wykorzystała okres trzech lat 

przed oraz po przekształceniu każdego badanego szpitala. W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę na fakt, że pierwszy badany podmiot leczniczy został wpisany do rejestru 

przedsiębiorców 30 kwietnia 2001 roku, a rok obrachunkowy (rok obrotowy) to rok 

kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych  i kończący się 

sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Wybór okresu jest optymalny, ponieważ 

pozwolił na wyciągnięcie wiążących wniosków. Autorka bazowała na dokumentacji 

historycznej, którą pozyskała przy współpracy z firmą ZUK Know How. W związku z tym, 

niestety, nie każdy badany podmiot leczniczy był poddany analizie w 3- letnim horyzoncie 

czasowym, co było spowodowane brakiem dostępnych sprawozdań finansowych.  Na 

potrzeby pracy autorka ujednoliciła grupę wskaźników, według której były prowadzone 

badania naukowe. Ze względu na małe braki w historycznej dokumentacji każdego podmiotu 

leczniczego, nie wszystkie wskaźniki z danych grup można było obliczyć. Jednakże cztery 

obszary analizy wskaźnikowej, tj: rentowność, płynność finansowa, zadłużenie i sprawność 

działania zostały w pełni zachowane. 

Koszty w badanych SP ZOZ-ach były zdecydowanie większe niż przychody. 

Wskaźniki rentowności w SP ZOZ dostarczyły informacji na temat postępującego zadłużenia 

badanych podmiotów oraz bardzo wysokich, niemożliwych do spłacenia długów. Dlatego, 

gdyby SP ZOZ-y nie podjęły żadnych działań restrukturyzacyjnych, w rezultacie 

doprowadziłoby to do likwidacji placówek. Ponadto rentowność jest zasadniczą kwestią 

analizowaną przez inwestora przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu kapitału, gdyż 

decyduje o zyskowności bądź deficytowości podmiotu. Jak wynika z badań SP ZOZ-ów, 

generalnie wszystkie wskaźniki rentowności były ujemne. 
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Wskaźniki  płynności w analizowanych SP ZOZ-ach kształtowały się poniżej 

optymalnych poziomów. Świadczy to o niedostatecznej płynności finansowej podmiotu 

leczniczego. SP ZOZ-y najprawdopodobniej zmuszone były korzystać z obcych źródeł 

finansowania. Ponadto wskaźniki w badanych SP ZOZ-ach dostarczyły informacji o braku 

gotówki i środkach na rachunkach bankowych, co oznacza w praktyce niemożność pokrycia 

zobowiązań bieżących ze środków bieżących. Brak płynności wskazuje na niewypłacalność 

jednostki. 

Wskaźniki zadłużenia w SP ZOZ-ach przyjmowały bardzo wysokie wartości, co 

oznacza ograniczoną samodzielność podmiotu leczniczego, zwiększenie ryzyka wierzycieli, 

ograniczenie dostępu do nowych kredytów oraz zwiększenie ryzyka utraty płynności. 

Wskaźnik zadłużenia (kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego oraz 

wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym) przyjmował wartości ujemne w badanych 

okresach przed przekształceniem. Wynika to z faktu, iż SP ZOZ-y osiągały ujemne kapitały 

własne, które z okresu na okres ulegały pogorszeniu w związku ze spadkiem rentowności 

prowadzonej działalności. Wszystkie wskaźniki zadłużenia cechowały się bardzo złym 

poziomem, co jest również odzwierciedleniem utraty płynności finansowej przez SP ZOZ-y. 

W rezultacie przekłada się to na brak samodzielności finansowej. 

Wskaźniki sprawności działania odzwierciedlają cykl konwersji gotówki w podmiocie 

leczniczym, uszczegóławiając przepływ środków finansowych. Chcąc obliczyć całościowy 

cykl konwersji gotówki dla jednego podmiotu leczniczego, należało przeanalizować wskaźnik 

zapasów, wskaźnik należności oraz wskaźnik zobowiązań wyliczany w dniach. W badanych 

SP ZOZ-ach cykl konwersji gotówki wykazywał ujemne wartości. Świadczy to o długich 

terminach płatności zobowiązań i korzystaniu z obcych źródeł finansowania.   

Współpraca badanych podmiotów leczniczych z firmą ZUK Know How miała na celu 

przede wszystkim utrzymanie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

wsparcie działań naprawczych, oddłużenie podmiotów i zapewnienie mieszkańcom dostępu 

do świadczeń medycznych na miejscu. Grupa Nowy Szpital utworzyła nową strukturę 

właścicielską, która przyczyniła się do zmiany formy prawnej SPZOZ w NZOZ. 

Wprowadzenie w pełni planów naprawczych przez firmę ZUK Know How w badanych 

latach, w analizowanych podmiotach leczniczych, przyczyniło się do poprawy wskaźników 

rentowności. Podmioty lecznicze odzyskały zyskowność. Oznacza to, że przekształcenie 

podmiotów leczniczych było bardzo dobrym rozwiązaniem dla dalszego funkcjonowania 

placówek pomimo redukcji etatów (przeprowadzono dodatkowo analizę zatrudnienia dla 

badanych podmiotów leczniczych). Przed przekształceniem podmioty lecznicze były 
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niedofinansowane i generowały bardzo duże straty finansowe, co mogłoby doprowadzić 

placówki do ich likwidacji. Przekształcenie własnościowe podmiotów leczniczych 

przyczyniło się do poprawy funkcjonowania placówek w danym regionie, zapewniając 

pacjentom ciągłość dostępu do usług zdrowotnych. Ponadto badane podmioty realizowały 

kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie wykazując strat finansowych. Należy 

również podkreślić, że niektóre z analizowanych szpitali funkcjonują do dzisiaj, utrzymując 

płynność finansową.  

Autorka pracy dokonała porównań badanych podmiotów leczniczych pod względem 

efektywności technicznej, którą zobrazowała liczbą leczonych na jedno łóżko i średnim 

czasem pobytu w szpitalu. W tym przypadku sytuacja jest zróżnicowana. Nie można 

jednoznacznie stwierdzić pozytywnego wpływu przekształceń własnościowych na ten rodzaj 

efektywności, gdyż występowały zmiany (wzrosty i spadki) wartości liczbowych 

zastosowanych wskaźników w okresie sprzed przekształcenia w porównaniu z okresem po 

przekształceniu podmiotów leczniczych. Przeprowadzona analiza techniczna pokazała jednak, 

że badane szpitale realizują cel społeczny, który oznacza gotowość do przyjęcia oraz leczenia 

pacjentów, jak również zapewnienia im ciągłości opieki medycznej. Ponadto analizowane 

podmioty lecznicze zabezpieczały zdrowotnie populację z danego regionu, świadcząc usługi 

medyczne.  

Autorka w pracy wykorzystała również taksonomiczny miernik rozwoju (TMR), który 

umożliwił ocenę i uporządkowanie badanych szpitali według wskaźników: rentowności, 

płynności finansowej, zadłużenia oraz sprawności działania w dwóch okresach „przed 

przekształceniem” i „po przekształceniu”. Do obliczeń TMR przyjęto ostatni rok badanego 

podmiotu leczniczego (szpitala) przed przekształceniem oraz drugi rok po przekształceniu 

placówki. Ze względu na brak danych we wszystkich analizowanych latach należy mieć 

jedynie poglądowe spojrzenie na ranking dotyczący wartości dodanej dla podmiotów. 

Zaproponowanie syntetycznego wskaźnika do oceny efektywności ekonomiczno-technicznej 

szpitali było celem aplikacyjnym pracy.  

Narzędziem służącym poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia miała być 

zmiana dotycząca formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawców, czyli przekształcenie 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe. Zdaniem autorki w 

polskim sektorze ochrony zdrowia komercjalizacja i prywatyzacja wydają się być 

koniecznym „zabiegiem”, z którego warto skorzystać, ponieważ ich działania prowadzą do 

podniesienia oraz usprawnienia standardów leczenia pacjentów. Na uwagę zasługuje fakt, że 

przed prywatyzacją czy komercjalizacją szpitale często znajdują się w niekorzystnej sytuacji 
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finansowej, w której ich zadłużenie przekracza nawet roczne przychody placówek. Skutecznie 

przeprowadzona komercjalizacja daje możliwość pozyskania nowych pacjentów, poszerzenia 

oferty leczniczej i rozwoju działalności. Szczególnie ważnym elementem omawianego 

zjawiska jest dążenie do podniesienia standardu świadczonych usług, dzięki czemu placówki 

są w pełni wyremontowane oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. 

Dokonane badania pozwalają na wyciągnięcie kluczowego wniosku, że 

przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę prawa handlowego wpływa na poprawę jego 

efektywności ekonomicznej. Przeprowadzone analizy literaturowe i empiryczne pozwoliły na 

pełną realizację głównego celu pracy, czyli ocenę wpływu przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę 

prawa handlowego na jego efektywność ekonomiczno-techniczną. 

Uzyskane rezultaty mają duże znaczenie praktyczne dla menadżerów, akcjonariuszy 

oraz innych interesariuszy sektora ochrony zdrowia. Niemniej jednak proponowane 

rozważania z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwych rozwiązań i mogą stanowić 

przedmiot dalszych badań oraz dyskusji naukowych. W przyszłości autorka planuje 

poszerzenie wyników badań o kryterium efektywności społecznej (jakość świadczonych usług 

oraz satysfakcja pacjentów z usług podmiotów leczniczych) oraz kryterium efektywności 

ekologicznej (zrównoważony rozwój, wydatkowanie ekologicznych funduszy celowych). 
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