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Warunki korzystania z niniejszej publikacji 

Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat 

partnerstwa publiczno–prywatnego, a także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. 

Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno–Prywatnego powołanej z inicjatywy Ministra 
Rozwoju Regionalnego. 

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią 

oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy 

do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści 

publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik 
korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną 

odpowiedzialność. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, 

pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem 
źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie 

niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. 

Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi 

odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom. 

Publikację opracowano na podstawie materiału przygotowanego przez zewnętrznego wykonawcę, 
sporządzonego na zlecenie MRR. Wprowadzone przez MRR zmiany treści dokumentu mają charakter 

redakcyjny. 
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
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1. Wstęp 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2013 r. przeprowadziło analizę  propozycji projektów 

z sektora ochrony zdrowia planowanych do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, 

zgłoszonych przez członków Platformy PPP funkcjonującej w ramach Ministerstwa. 

Przedmiotem prac wykonanych  przez zewnętrznego doradcę (Collect Consulting S.A.) były 

analizy i ocena  rozwiązań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego przyjętych przez 

promotorów następujących przedsięwzięć: 

1. Dostosowanie obiektów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do 

obowiązujących przepisów w celu poprawy dostępności do świadczeń medycznych dla 

mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli; 

2. Przebudowa i modernizacja szpitala w Żyrardowie - Centrum Zdrowia Mazowsza 

Zachodniego Sp. z o.o. Żyrardów; 

3. Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu - „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.; 

4. Budowa Szpitala Onkologicznego w formule PPP - Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego; 

5. Budowa Pawilonu Zabiegowo - Diagnostycznego oraz lądowiska dla śmigłowców Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego na Pawilonie A na terenie SP ZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Puławach; 

6. Remont, modernizacja, utrzymanie dotychczasowego zakresu oraz rozwój nowych zakresów 

świadczenia  usług medycznych poprzez realizację planu strategicznego  - Powiatowy Szpital 

w Rawiczu; 

7. Rozbudowa Szpital Św. Wincentego à Paulo Sp. z o.o. - Szpital Św. Wincentego à Paulo Sp. z 

o.o. Gdynia; 

8. Stworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Populacyjnych w Zamościu - Samodzielny 

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; 

9. Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne - Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

 

Niniejszy materiał zawiera podsumowujące informacje nt. ww. inwestycji oraz wnioski i uwagi 

wykonawcy badania. 
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2. Ogólna charakterystyka stanu istniejącej infrastruktury wśród 

zgłoszonych projektów 

Na podstawie danych dostarczonych przez Promotorów dokonano analizy stanu istniejącej 

infrastruktury oraz przedstawiono ich ogólną charakterystykę.  

Spośród analizowanych podmiotów aż 6 wskazuje, iż jednym z celów inwestycji jest 

konieczność dostosowania stanu posiadanej infrastruktury do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodność 

posiadanych nieruchomości z zapisami rozporządzenia była przedmiotem analiz opracowywanych 

koncepcji architektonicznych, funkcjonalnych oraz analiz własnych szpitali. 

Infrastruktura podmiotów objętych analizą w większości przypadków znajduje się w złym 

stanie technicznym, uniemożliwiającym realizację wysokojakościowych procedur medycznych,  

z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oraz komfortu pacjentów. 

Ponadto baza lokalowa oraz ograniczone możliwości adaptacji posiadanych nieruchomości 

uniemożliwiają rozszerzenie zakresu działalności i stworzenie nowych zakresów usług zdrowotnych,  

a także nie pozwalają na zwiększenie ilości oferowanych świadczeń medycznych. 

Stan nieruchomości będących w użytkowaniu Promotorów tylko w części przypadków 

umożliwia podjęcie odpowiednich działań remontowo-modernizacyjnych. Dwa szpitale wskazały, iż 

przeprowadzenie jakichkolwiek działań w tym zakresie jest działaniem nieefektywnym ekonomicznie, 

przeczącym zasadzie racjonalnego wydatkowania środków. Rozpatrywane rozbudowy  

i modernizacji, przy stosunkowo wysokim koszcie, nie rozwiązałyby całościowo problemów  

z zapewnieniem opieki zdrowotnej w zakresie wynikającym z dokumentów statutowych.  

Promotorzy borykają się również z brakiem wolnych przestrzeni, uniemożliwiającym dalszy 

rozwój działalności. Pomimo realizacji bieżących remontów i modernizacji, analizowane szpitale 

osiągnęły swoje możliwości adaptacyjne, co w praktyce zablokowało ich dalszy rozwój. 

Jako mankament w prowadzonej działalności podmioty wskazały również strukturę 

wielopawilonową. Układ pawilonowy, przy braku łączników zapewniających komunikację i transport 

wewnętrzny między pawilonami – w tym przede wszystkim transport pacjentów – stanowi istotne 

ograniczenie w zapewnieniu właściwej jakości udzielanych usług. Struktura wielopawilonowa jest 

szczególnie niekorzystana w procesach diagnostycznych i leczeniu stacjonarnym pacjentów 

kierowanych w stanach nagłych i wymagających intensywnych działań medycznych. Znacząco 

wydłuża to czas postępowania w stanach nagłych oraz powoduje brak komfortu pacjentów 

przewożonych do działu diagnostyki obrazowej lub na oddziały przy niesprzyjających warunkach 

pogodowych lub porze roku. Ponadto wiąże się z podwyższonymi kosztami funkcjonowania szpitali.  

Z tego względu w analizowanych projektach zaplanowano również rozwiązania ukierunkowane na 

uporządkowanie funkcji szpitalnych, scalenie posiadanych obiektów oraz realizację kompleksowych 

procedur medycznych w ramach jednej struktury funkcjonalnej. 
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3. Proces przygotowania projektów zdrowotnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych potencjalnie 

współfinansowanych ze środków prywatnych (PPP) 

Proces realizacji inwestycji w zakresie ochrony zdrowia jest podyktowany najczęściej 

koniecznością dostosowania istniejących placówek zdrowia do przepisów prawa, zwłaszcza  

w zakresie wymagań technicznych. Ministerstwo Zdrowia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą określiło minimalne wymagania, jakie 

muszą spełniać jednostki służby zdrowia w zakresie technicznym, aby mogły świadczyć usługi 

medyczne. Większość placówek medycznych nie spełnia tych wymagań, stąd konieczność ich 

dostosowania do ww. wymagań.  

Dotychczas głównym źródłem finansowania inwestycji były dotacje ze środków Unii 

Europejskiej. Beneficjentami środków były najczęściej Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą 

swoje usługi zarówno w formie SPZOZ , jednostek budżetowych, jak i spółek kapitałowych. Wysokość 

uzyskiwanej dotacji najczęściej wynosiła 85% kosztów kwalifikowalnych, zatem po stronie szpitala 

pozostawało zapewnienie finansowania wkładu własnego na poziomie 15%. W roku 2012 były 

ogłaszane ostatnie konkursy związane z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania w ramach 

perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013. Kolejne środki, jakie mogą otrzymać szpitale w ramach  

perspektywy finansowej 2014 – 2020, będą dostępne najprawdopodobniej w roku 2015.  Biorąc pod 

uwagę wartości analizowanych inwestycji oraz prawdopodobne ograniczenia wartości wspieranych 

projektów w ramach procedur konkursowych (lub wysokość alokacji na poziomie uniemożliwiającym 

dofinansowanie całego projektu) należy przypuszczać, że środki te nie będą źródłem finansowania 

niezbędnych działań dostosowawczych Promotorów w przedstawionych zakresach. Brak środków 

oznacza konieczność poszukiwania innych źródeł finansowania przez szpitale lub ich organy 

założycielskie. Jednym z rozważanych źródeł finansowania jest kapitał obcy w formie kredytu lub 

pożyczki. Uzyskanie tego finansowania jest uzależnione od kondycji finansowej jednostek 

medycznych.  

Ogólna kondycja finansowa szpitali w Polsce nie jest zadowalająca. Większość jednostek 

medycznych działających w obszarze publicznej ochrony zdrowia wykazuje stratę z prowadzonej 

działalności lub niewielki zysk i uzyskanie przez nie kredytu inwestycyjnego jest bardzo trudne. 

SPZOZ-y będące jednostkami organów założycielskich świadczą swoją działalność najczęściej na 

majątku trwałym wytworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podobnie utworzone 

spółki kapitałowe, których kapitał własny stanowi najczęściej majątek wniesiony do spółki. 

Amortyzacja tego majątku, ujmowana w kosztach funkcjonowania jednostki, w szpitalach 

osiągających stratę, przeznaczana jest na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych i utrzymanie 

bieżącej płynności finansowej. W szpitalach, w których osiągany jest niewielki zysk, amortyzacja 

przeznaczana jest na inne wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu medycznego. Szpitale 

nie są zatem w stanie sfinansować samodzielnie większej inwestycji z powodu braku środków 

własnych i/lub z powodu braku możliwości uzyskania finansowania obcego. W takiej sytuacji 

obowiązek realizacji inwestycji zostaje przerzucony na jednostkę samorządu terytorialnego. 
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Większość inwestycji w zakresie ochrony zdrowia jest realizowana przez jednostki samorządu 

terytorialnego, które są najczęściej właścicielami nowopowstałej infrastruktury, zaś szpital jest jej 

użytkownikiem. Prawo użytkowania powstałych obiektów szpital uzyskuje najczęściej bezpłatnie lub 

za niewielki czynsz. Taki model najczęściej występuje w szpitalach działających jako SPZOZ. 

W spółkach kapitałowych JST najczęściej dokonują podwyższenia lub dopłat do kapitału, celem 

realizacji danej inwestycji. Zatem większość znaczących inwestycji w ochronie zdrowia jest 

finansowana ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Dostępność środków finansowych ze 

strony JST może być ograniczona. Większość jednostek samorządu terytorialnego nie dysponuje 

nadwyżką finansową, a ich obecny poziom zadłużenia nie pozwala na uzyskanie finasowania 

zewnętrznego. 

Z uwagi na ograniczenia związane z pozyskaniem kapitału jednym z rozpatrywanych 

scenariuszy jest realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Głównym 

czynnikiem decydującym o wyborze tej formuły jest uniknięcie sklasyfikowania wydatków z tego 

tytułu do długu publicznego. Szpitale lub JST, planując realizację inwestycji w formule PPP, traktują ją 

najczęściej jako alternatywę dla kredytu. Większość prowadzonych i przygotowywanych postępowań 

koncentruje się na uzyskaniu sfinansowania w celu wybudowania powstałej infrastruktury. Kwestie 

eksploatacji powstałej infrastruktury przez partnera prywatnego sprowadzają się co najwyżej do 

zapewnienia utrzymania technicznego budynku w bardzo ograniczonym zakresie. Taki model jest 

najczęściej podyktowany możliwościami finansowymi podmiotu publicznego. Pozostawienie obszaru 

eksploatacji powstałej infrastruktury po stronie podmiotu publicznego powoduje, iż jedynymi 

czynnikami opłaty za dostępność są koszty budowy i finansowania inwestycji, natomiast wszystkie 

koszty eksploatacyjne są pokrywane przez podmiot publiczny. Niewielkim wyjątkiem wśród 

planowanych przedsięwzięć są inwestycje związane z budową oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny 

szpitali, a następnie zarządzanie powstałym majątkiem przez partnera prywatnego. Funkcja 

zarządzania dotyczy obszaru utrzymania technicznego sprzętu oraz budynku, jednakże na obecnym 

etapie przygotowania inwestycji nakreślony jest ogólny zakres współpracy z partnerem prywatnym. 

Przedsięwzięcia są w początkowych fazach koncepcyjnych, w których nie są zdefiniowane i określone 

funkcje i zadania jakie miałby realizować partner prywatny. Podmiot publiczny nie posiada także 

najczęściej wiedzy na temat szacowanej wartości oferowanych usług, a co za tym idzie na temat 

planowanej wysokości opłaty za dostępność. W większości przypadków proces przygotowania 

projektów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia jest niewystarczający, zwłaszcza z punku 

widzenia ekonomicznego oraz zapewnienia finansowania tych inwestycji. Jedynym wyjątkiem są tutaj 

jednostki, które rozpoczęły działanie na rzecz wyboru partnera prywatnego. 
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4.  „Dobre i złe praktyki” przy przygotowaniu projektów, w tym 

potencjalnych projektów PPP 

Większość planowanych projektów charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem 

przygotowania w fazie technicznej. Jednostki medyczne mają dobrze zdiagnozowany stan techniczny 

obecnej infrastruktury oraz ściśle określone potrzeby lokalowe i sprzętowe. Istnieje wiele koncepcji 

sposobu realizacji tych inwestycji, są wydane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

warunki zabudowy, a nawet przygotowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na 

budowę. Brakuje zapewnienia finansowania planowanych inwestycji. Można stwierdzić, iż inwestycje 

te są bardzo dobrze przygotowane z technicznego punktu widzenia, brakuje natomiast uzasadnienia 

finansowo – ekonomicznego. Dla większości planowanych inwestycji nie sporządzono biznes planu 

ich realizacji, a przede wszystkim została pominięta prognoza finansowa obejmująca okres budowy i 

eksploatacji powstałej infrastruktury. Wszystkie dotychczasowe prace skupiały się na technicznych 

aspektach przygotowania procesu budowy, a zdefiniowany zakres prac nie był poparty 

uzasadnieniem finansowym. Nie oznacza to, że zakres ten był nieopłacalny, lecz nie przeprowadzono 

symulacji, jak planowana inwestycja wpłynie na finanse Promotora, a więc nie można było nawet 

ocenić, czy planowana inwestycja jest opłacalna czy też nie. Powszechnie obowiązywała opinia, iż 

brak inwestycji w posiadaną infrastrukturę spowoduje zamknięcie części oddziałów szpitala z powodu 

niedostosowania placówki do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Planowane zakresy inwestycji, wpływały na 

zwiększenie zakresu świadczeń medycznych w nowo planowanych oddziałach, dla których również 

nie przeprowadzono analizy efektywności ich realizacji. W analizowanych inwestycjach brakowało 

przede wszystkich programu medycznego, który pokazywałby na jaką wartość kontraktacji z NFZ 

mogą liczyć Promotorzy po przeprowadzeniu inwestycji. Brakowało także analizy kosztów 

eksploatacyjnych funkcjonowania nowych oddziałów szpitalnych, a brak wiedzy na temat 

szacunkowych kosztów zatrudnienia nowego personelu medycznego oraz kosztów działań 

niemedycznych są podstawą do obliczenia efektywności planowanej inwestycji. Dostosowanie 

szpitala do wymagań ww. rozporządzenia wiąże się przede wszystkim ze wzrostem powierzchni 

użytkowej szpitala. Wzrost ten, który niejednokrotnie jest dwukrotny, ma ogromny wpływ na koszty 

eksploatacji powstałej infrastruktury. Również standard techniczny nowego lub zmodernizowanego 

budynku jest znacznie wyższy, co pociąga za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych.  

U większości Promotorów, brakowało także głębokiej analizy podaży planowanych usług 

w rejonie odziaływania szpitala. Analiza podaży jest bardzo dobrym narzędziem do określenia 

wstępnych założeń przyszłej kontraktacji z NFZ. Brak chociażby porównania podstawowych 

wskaźników jakimi są średnia liczba kontraktacji na danym oddziale w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców, nie pozwala na szacunkowe określenie popytu i kontraktacji na nowe usługi.  

Brak biznes planu inwestycji nie pozwalał także na określenie przyszłych wymagań 

związanych z etapem eksploatacji powstałej infrastruktury. Większość Promotorów nie miała 

określonych głównym ram współpracy z partnerem prywatnym, poza jedną – sfinansowania 

planowanej inwestycji. Wyjątkami, są podmioty, które w toku działań zmierzających do 



  

  Strona 10 z 40 

 

przeprowadzenia inwestycji w formule PPP przeprowadziły dialog techniczny, który pozwolił na 

poznanie rynku potencjalnych partnerów i zakresu świadczonych przez nich usług. Przeprowadzenie 

dialogu technicznego i poznanie oczekiwań partnera prywatnego należy uznać za dobrą praktykę przy 

przygotowywaniu działań związanych z realizację inwestycji w formule PPP. 

 

5. Charakterystyka głównych typów modeli na podstawie wywiadów 

pogłębionych, literatury z zakresu infrastruktury z sektora ochrony zdrowia  

i bazujące na doświadczeniach ze zgłoszonych projektów 

Cechą charakterystyczną zgłoszonych projektów jest model planowanej współpracy  

z partnerem prywatnym. Część wśród rozpatrywanych jednostek nie miała nakreślonego sposobu 

współpracy z partnerem prywatnym, jednakże w toku przeprowadzonych wywiadów krystalizował się 

obraz „opłaty za dostępność”. Opłata ta miała być wynagrodzeniem partnera prywatnego za 

wybudowanie, sfinansowanie i bliżej nieokreśloną eksploatację powstałej infrastruktury.   

W pozostałych przypadkach również opłata za dostępność miała być jedynym elementem 

wynagrodzenia partnera prywatnego. Tylko jeden ze szpitali był zainteresowany bliższą współpracą 

z partnerem prywatnym, gdzie opłata za dostępność byłaby udziałem procentowym w przychodach 

szpitala.  Partner prywatny byłby zobligowany do zapewnienia dostępności powstałej infrastruktury, 

natomiast podmiot publiczny zapewniłby „personel biały” do realizacji wspólnych celów, w tym 

świadczenia usług prywatnej opieki zdrowotnej. Jeden z ocenianych podmiotów planował 

współpracę z podmiotem prywatnym w ramach spółki kapitałowej, której udziały byłyby odkupione 

przez podmiot publiczny w określonym czasie, jednakże koncepcje te nie były wynikiem głębokiej 

analizy lecz zaproponowanego rozwiązania przez podmiot publiczny. 

Publiczny rynek medyczny nie jest jeszcze gotowy na pełne partnerstwo, w ramach którego 

partner prywatny przejąłby także działalność medyczną. Taki model wiąże się jednocześnie 

z reorganizacją lub nawet restrukturyzacją obecnej placówki. Takie rozwiązania, są kojarzone jako 

prywatyzacja, która pociągnie za sobą zwolnienia wśród personelu medycznego, na co nie zgadzają 

się organy założycielskie. Bardzo ważną kwestią są także finanse podmiotu publicznego, a więc 

zdolność do regulowania zobowiązań wobec partnera prywatnego. W modelu, w którym większość 

kosztów eksploatacyjnych przejmuje na siebie parter prywatny, zwiększeniu ulega jednocześnie 

wysokość ponoszonych przez niego kosztów. Przekłada się to na wzrost opłaty za dostępność, co 

jednoznacznie jest kojarzone z wyższymi wydatkami podmiotu publicznego, nie zauważając przy tym, 

iż obecne wydatki podmiotu publicznego ulegną zmniejszeniu o tą właśnie część. Oddanie części 

zadań związanych z eksploatacją powstałego obiektu, wiązałoby się także z małą restrukturyzacją 

obecnych struktur podmiotu leczniczego, co najczęściej nie ma aprobaty ze strony podmiotu 

publicznego. 

 

 

 



  

  Strona 11 z 40 

 

6. Systemy ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania 

formuły PPP, w wybranych krajach 

6.1 Wielka Brytania  

6.1.1 System opieki zdrowia w Wielkiej Brytanii 

System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii stanowi przykład niezwykle rozbudowanego  

i silnie regulowanego systemu opieki zdrowotnej. W latach 1911-1948 fundament systemu opieki 

zdrowotnej w Wielkiej Brytanii stanowiły ubezpieczenia zdrowotne. Obecnie podstawą jest tzw. NHS, 

tj. National Health Service, utworzony po zakończeniu II wojny światowej – 5 czerwca 1948 r. 

U podstaw tworzenia NHS legła idea bezpłatnej, powszechnej i ogólnie dostępnej opieki zdrowotnej.  

System NHS od początku opierał się na następujących zasadach:  

• oddzielenie wypłat zasiłków chorobowych od leczenia;  

• powszechność i szeroki zakres bezpłatnych świadczeń medycznych dla wszystkich rezydentów 

niezależnie od osiąganych dochodów i stanu zdrowia;  

• finansowanie ochrony zdrowia ze źródeł publicznych (podatków), co oznacza wprowadzenie 

tzw. zaopatrzeniowego (budżetowego) – w odróżnieniu od składkowego - systemu 

finansowania; 

• równość dostępu do świadczeń zdrowotnych;  

• wprowadzenie trójszczeblowego systemu administrowania NHS.  

W założeniu NHS miał być jednostką centralną, nad którą pieczę sprawować miał sekretarz 

stanu przy użyciu ministerstwa ds. zdrowia. Jednostki wykonawcze w stosunku do NHS stanowiły tzw. 

Strategiczne Oddziały ds. Opieki Zdrowotnej (Strategic Health Authorities, SHA), które podzielone 

były regionalnie i odpowiadały za opiekę medyczną na danym obszarze. 

System NHS zakładał równoczesne istnienie funduszy opieki zdrowotnej: 

• Primary Care Trust – (dalej: PCT), oraz 

• Commissioning Trust i Provider Trusts, 

zajmujących się wdrażaniem programów za pośrednictwem spółek do tego celu utworzonych.  

Fundusze NHS od 2003 r. mogły przekształcać się w fundacje NHS, jeżeli spełniały wymagane 

kryteria. Nowy status funduszu oznaczał większą autonomię i niezależność od SHA. Koszty publicznej 

opieki zdrowotnej pokrywane były nadal ze środków wypłacanych przez PCT. 

Fundację można sklasyfikować jako organizację pożytku publicznego kontrolowaną na 

poziomie lokalnym przez jej członków i zarząd, nie zaś z poziomu centralnego. Założeniem polityki, 

która legła u podstaw koncepcji fundacji było, aby wszystkie fundusze przekształciły się w fundacje do 

2008 lub 2009 r. Aby móc się przekształcić w fundację, fundusz musiał uzyskać 3 gwiazdki w ocenie 

komisji ds. opieki zdrowotnej oraz posiadać wsparcie sekretarza stanu, który przeprowadzał 

niezależną ocenę pięcioletniego biznesplanu, strategii kadrowej oraz zasad zarządzania fundacją1. 

                                                           
1 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, s. 60. 
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PCT miały własne odrębnie ustalane budżety oraz założenia co do działań w określonym 

horyzoncie czasowym. Do 2013 roku były one odpowiedzialne za zapewnienie usług opieki 

zdrowotnej pacjentom, czy to poprzez samodzielne świadczenie tych usług, lub poprzez zamówienie 

ich u innych dostawców usług (np. funduszy odpowiedzialnych za określone świadczenia 

specjalistyczne, transport etc.). 

Odrębnym sposobem zapewnienia  usług opieki zdrowotnej było i jest zamówienie ich od 

lekarzy ogólnych (General Practitioners – GP) i/lub spółek z sektora prywatnego (BUPA, Nuffield, 

InterHealth Kanada itp.). 

Obecnie system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii zatrudnia ponad 2 miliony 

pracowników. Wielka Brytania jest krajem, w którym najwcześniej ukształtowała się i ugruntowała 

swoją silną pozycję praktyka lekarzy ogólnych zwanych także lekarzami rodzinnymi (Family Doctors). 

W opracowaniach o brytyjskim systemie opieki zdrowotnej lekarz ogólnie praktykujący (GP) zwany 

jest kamieniem węgielnym systemu opieki zdrowotnej (cornerstone) i pełni rolę „otwierającego 

system” (gatekeeper). GP jest dostarczycielem szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych i decyduje 

zasadniczo o dalszym leczeniu pacjenta. 

Lekarze ogólnie praktykujący kierują swoich pacjentów na badania diagnostyczne do szpitali 

lub poradni specjalistycznych (poza wykonywanymi w ramach własnej praktyki) oraz mają dużą 

swobodę w przepisywaniu leków. Konsultacje szpitalne lub hospitalizacja możliwe są jedynie po 

uzyskaniu skierowania ze strony lekarza ogólnego. Zdecydowana większość lekarzy ogólnych 

wykonuje praktykę zespołowo, a zaledwie 10% lekarzy GP praktykuje indywidualnie. Około 1/3 z nich 

pracuje w zespołach liczących od 2 do 3 lekarzy, a ponad połowa w zespołach od 4 do 5 lekarzy. 

W obecnej chwili system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii jest w trakcie reorganizacji 

i istotnej reformy. W dokumentach oficjalnych NHS, mówi się wręcz o nowym NHS2. Uznaje się, iż 

nowy system opieki zdrowotnej stał się w pełni funkcjonalny z dniem 1 kwietnia 2013 roku, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie w Health and Social Care Act. Obecnie NHS England jest już 

niezależnym organem, wydzielonym ze struktur rządowych, którego głównym celem jest 

podniesienie jakości świadczonych usług w ochronie zdrowia.  

W ramach zmian podjęto decyzję o likwidacji funduszów podstawowej opieki zdrowotnej 

(PCT) oraz strategicznych oddziałów opieki zdrowotnej – SHA. Równocześnie postanowiono, iż od 

2013 roku zostaną udostępnione budżety konsorcjom ds. zamówień, w skład których wchodzić będą 

m.in. lekarze ogólni nadzorowani przez National Commissioning Board (Krajowa Komisja ds. 

Zamówień3). 

6.1.2 Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii 

W latach 1911-1948 podstawę systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii stanowiły 

ubezpieczenia zdrowotne4. W 1948 roku przyjęty został National Health Service Act, mający zapewnić 

                                                           
2 http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/nhshistory/Pages/nhs-history-2010s.aspx 
3 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, s. 60. 
4 S. Piździoch, A. Domagała, M. Zając „Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską”, Vesalius, 
Kraków 2000, s. 21. 
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powszechną, szeroko dostępną, bezpłatną i stojącą na wysokim poziomie opiekę medyczną. Obecnie 

NHS jest poddany procesowi gruntownej transformacji i reformy. 

Opieka zdrowotna w Wielkiej Brytanii zorganizowana jest na 3 poziomach – krajowym, 

regionalnym i lokalnym5. Zdecydowanie dominuje publiczny sektor szpitalny, choć w ostatnich latach 

widać tendencje do powiększania skali działalności szpitali prywatnych, o czym poniżej. Władze 

lokalne zakupują określoną ilość świadczeń medycznych, a szpitale dysponują środkami, których 

wysokość skorelowana jest z ilością zakupionych przez władze lokalne świadczeń medycznych. 

Podstawowy poziom działania NHS stanowią dystrykty, gdzie władze lokalne podpisują umowy ze 

szpitalami i nadzorują dostęp do opieki medycznej6. 

NHS jest finansowany z obowiązkowych podatków, co pozwala na realizację celu 

polegającego na zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej niezależnie od posiadanych przez 

pacjenta środków. Jak wspomniano wyżej, PCT sprawowały kontrolę nad większością pozyskanych 

środków oraz płaciły dostawcom usług zdrowotnych za świadczone usługi, czy to według stawek 

zawartych w kontraktach, czy też według tabeli stawek7. Kwoty wydawane na te cele były znaczne: 

przykładowo w 2006 r. wynosiły one 8,4 % PKB, co oznacza 2417 USD na osobę.8 

NHS jest finansowany w przeważającej mierze z systemu podatkowego (95%) i innych opłat 

(5%) na podstawie budżetu ustalonego przez ministra i zatwierdzanego przez Parlament9. Większa 

część finansowania opiera się na płatności za pacjenta umieszczonego na liście lekarza (płatność 

zależna od wieku pacjenta), niektóre usługi opłacane są na zasadzie fee-for-service
10. 

6.1.3 Prywatna opieka zdrowotna w Wielkiej Brytanii 

Naczelną zasadą funkcjonowania, od początku istnienia NHS, było zapewnienie 

powszechności i szerokiego zakresu bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla ogółu obywateli. 

Jednakże ograniczone zasoby finansowe, kadrowe itp. powodowały, iż system ten stawał się 

niewydolny, bądź też nie spełniał wymogów przed nim stawianych. Powyższe skutkowało 

równocześnie stale obniżającą się jakością świadczeń opartych wyłącznie o finanse publiczne. 

Obecnie w Wielkiej Brytanii działa wiele prywatnych ośrodków ochrony zdrowia 

funkcjonujących na zasadach komercyjnych i świadczących szeroki zakres usług. Pacjenci korzystający 

z prywatnej opieki zdrowotnej zwykle posiadają prywatne ubezpieczenie zdrowotne, z którego 

opłacane są usługi świadczone przez prywatne ośrodki ochrony zdrowia na rzecz pacjenta.  

Wiodącymi podmiotami wśród prywatnych dostawców usług zdrowotnych w Wielkiej 

Brytanii są Ramsay Health Care UK, Spire Healthcare, BMI, Nuffield Hospital oraz HCA Hospitals11.  

                                                           
5 S. Piździoch, A. Domagała, M. Zając „Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską”, Vesalius, 
Kraków 2000, str. 24. 
6 J. Kobza „Zarządzanie systemem opieki zdrowotnej na przykładzie wybranych krajów UE”, „Zdrowie i Zarządzanie” 2003, nr 3-4, s. 40. 
7 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 60. 
8 Biblioteka Izby Gmin (OECD Health Data 2008). 
9 E. Hibner, Zarządzanie w systemie opieki zdrowia, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2003 r., str. 77. 
10 Dr. Małgorzata Paszkowska, Katedra Prawa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, „Finansowanie Systemu Opieki 
Zdrowotnej w wybranych Państwach UE”,  Finansowy Kwartalnik Internetowy. 
11 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 61. 
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług medycznych, od 2003 roku możliwe jest 

pozyskiwanie usług medycznych – na rzecz pacjentów NHS - przez Independent Sector Treatment 

Centre – ISTC. To poprzez ISTC sektor prywatny świadczy również usługi medyczne. 

Przedmiotowa umowa o świadczenie usług medycznych przez partnera prywatnego jest 

zawierana na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia). Świadczeniodawca nie ponosi ryzyka 

związanego z brakiem pacjentów i ma zagwarantowany minimalny dochód. Powyższe zmienia się 

w momencie przedłużenia umowy ponad 5 lat – wówczas to świadczeniodawca przejmuje na siebie 

określone ryzyko gospodarcze związane z tym, że nie ma już zapewnionego dochodu 

gwarantowanego. 

Powyższe jest dość powszechnie wykorzystywane w projektach strukturyzowanych jako 

projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny, w ramach ISTC, świadczy usługi 

medyczne, których normalnie świadczyć by nie mógł. 

6.1.4 Formuła PPP w ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii 

W szpitalnictwie, podobnie jak w innych sektorach, powszechnie wykorzystywana jest 

Prywatna Inicjatywa Finansowa (PFI). Sto kilkadziesiąt projektów szpitalnych zrealizowanych w tej 

formule od czasu jej powstania w 1992 roku, stanowi bezsporny wskaźnik roli jaką PPP/PFI odgrywa 

w tym sektorze. Wielka Brytania od początku była największym rynkiem partnerstwa publiczno-

prywatnego w Europie (pod względem transakcji tego typu, druga pod względem wartości rynku PPP 

– dane z sierpnia 2012 r.). Kontrakty w ramach PFI zakładały współpracę długoterminową, opartą na 

podziale zadań i ryzyk między stroną publiczną a prywatną. Co do zasady, w ramach kontraktów 

konstruowanych w ramach PFI, strona prywatna zapewnia wykonanie robót budowlanych wraz z ich 

finansowaniem oraz świadczenie usług w okresie trwania projektu, a sektor publiczny zapewnia 

regularne płatności w postaci ryczałtowego wynagrodzenia za wykonane prace i świadczone usługi12.  

Rozpoczęta reforma systemu PFI (2011 rok), zakładająca uproszczenie procedur, zmianę 

zasad podziału ryzyk, zapewnienie większej przejrzystości procedur przy równoczesnym zwiększeniu 

ich szybkości, nie przeszkodziła jak dotychczas w zastosowaniu tej formuły w projektach ochrony 

zdrowia. A wręcz odwrotnie – zdaje się, iż może ona być katalizatorem do dalszego rozwoju PPP 

w tym sektorze. 

Wartym zauważenia jest, iż w ramach NHS rząd brytyjski utworzył Jednostkę Finansowania 

Prywatnego (PFU), której podstawowym zadaniem jest podejmowanie interwencji w przypadku 

opóźnień i wyjaśnianie wątpliwości związanych z realizacją zamówień w sektorze ochrony zdrowia 

według formuły PFI. Oprócz pomocy w ustalaniu harmonogramów zamówień i organizowaniu 

przebiegu transakcji, PFU propaguje spójne rozwiązania w zakresie transferu ryzyka w ramach 

wszystkich projektów PFI realizowanych w ochronie zdrowia oraz udziela praktycznego wsparcia 

doradczego funduszom NHS uczestniczącym w realizacji projektów w formule PFI. PFU odgrywa 

                                                           
12  „A new approach to public private partnerships”: http://cdn.hmtreasury. 

gov.uk/infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf 
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kluczową rolę w kontrolowaniu przestrzegania przez strony standardowego wzoru umowy oraz 

posiada kompetencje w zakresie zatwierdzania projektów13. 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z NHS, proces wyłonienia partnera prywatnego do realizacji 

zamówienia trwa średnio około dwóch lat i skorelowany jest z bezpośrednim zastosowaniem 

postanowień Dyrektywy 2004/18/WE i jest w pełni komplementarny z procedurą dialogu 

konkurencyjnego (etapowość procesu połączona z redukcją ilości potencjalnych 

podmiotów/uczestników aż do wyłonienia preferowanego podmiotu). 

Co do zasady umowa PFI przewiduje minimalnie: 

• zasady powstania obiektu szpitalnego, 

• świadczenie usług przez podmiot prywatny związanych z jego utrzymaniem przez określony 

okres, 

• płatność strony publicznej na rzecz partnera prywatnego za świadczenie usług, od dnia 

rozpoczęcia działalności, 

• podział ryzyk pomiędzy stronę publiczną i prywatną. 

Bardzo ważne dla alokacji ryzyka jest to, aby rozpoczęcie płatności ze strony sektora 

publicznego nastąpiło dopiero po ukończeniu obiektu i oddaniu go do użytku. Wysokość 

wynagrodzenia podlega korekcie, jeżeli obiekt nie nadaje się do użytku lub jeżeli standard usługi 

spada poniżej określonego poziomu. Poza możliwością odstąpienia od umowy wskutek jej 

naruszenia, korekta wynagrodzenia stanowi podstawową sankcję, jaką strona publiczna może 

zastosować wobec partnera prywatnego za niewłaściwe wywiązywanie się z umowy14. 

6.1.5 Podział ryzyk 

Podział ryzyk w ramach realizacji projektów PFI w ochronie zdrowia w Wielkiej Brytanii nie 

odbiega co do zasady od rozwiązań przyjętych przy realizacji projektów w tej formule w innych 

krajach. Nawiązuje równocześnie do praktyk i standardów stosowanych przy projektach PPP 

i pozostaje w korelacji z wytycznymi wprowadzonymi przez legislację europejską. I tak, ryzyka 

mogące zaistnieć przez cały cykl życia projektu, jak nieoczekiwane i nieprzewidziane przez strony 

umowy o PPP zmiany prawa, inflację, zmiany cen, nieprzewidziane kryzysy powodujące określone 

załamanie rynku usług (szpitalnych, budowlanych ect.) przejmowane są przez partnerów 

(publiczny/prywatny) zgodnie z regułami określonymi w umowie o PPP (PFI). Zgodnie z prawem, 

każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy przed jej wygaśnięciem. Co istotne – w większości 

przypadków sektor publiczny wypłaca odszkodowanie, którego wysokość zależy od utraconego 

dochodu i ew. nieosiągniętego zysku do kwoty odpowiadającej faktycznej wartości nieuregulowanych 

zobowiązań partnera prywatnego wobec głównych podmiotów finansujących15.  

                                                           
13 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 63. 
14 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 67. 
15 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 68. 



  

  Strona 16 z 40 

 

6.1.6 Program LIFT  

Jednym z powodów sięgnięcia po narzędzia partnerstwa publiczno-prywatnego w brytyjskiej 

ochronie zdrowia był nie tyle stan infrastruktury oraz niedobór środków inwestycyjnych, co 

konieczność skrócenia kolejek do specjalistów, czyli poprawa dostępności, a także jakości usług 

medycznych. Jednym z największych programów PPP realizowanych w Wielkiej Brytanii jest LIFT 

(Local Improvement Finance Trust) – program wspólnych inwestycji sektora publicznego 

i prywatnego, którego głównym celem jest budowa lub odnowienie placówek podstawowej opieki 

zdrowotnej16. Jest to powiązane z dostrzeżeniem faktu, iż większość placówek zdrowotnych – 

zwłaszcza tych położonych w mniej rozwiniętych i uboższych częściach kraju – jest w stanie 

wymagającym natychmiastowej interwencji ze strony Państwa. Oszacowano, iż 

budowa/modernizacja/rozbudowa każdej takiej placówki to koszt około 5-6 mln funtów, co przy 

niewydolności PFI powoduje realną niemożliwość realizacji tych inwestycji w dotychczasowej 

formule. Z pomocą ma przyjść LIFT, celem którego jest umożliwienie jednostkom PCT i LIFT 

przenoszenia lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia do nowych, bardziej przestronnych 

i specjalnie w tym celu wybudowanych obiektów bądź dostosowanie istniejących placówek do 

współczesnych standardów17. 

W stosunku do bazowego programu LIFT, od roku 2009 rząd brytyjski wprowadził również 

Express LIFT, upraszający jeszcze bardziej procedury zamówieniowe i mający w założeniu obniżyć 

koszty postępowania (Umbria to pierwszy oddział NHS, który wykorzystał zmodyfikowaną procedurę 

Express LIFT). 

6.2 Francja 

6.2.1 System opieki zdrowia we Francji - organizacja systemu ochrony zdrowia 

Główną rolę w systemie ochrony zdrowia we Francji odgrywa państwo, które odpowiada za 

ochronę oraz poprawę stanu zdrowia ludności. W zakresie zadań administracji państwowej leży 

zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Na poziomie centralnym państwo realizuje 

swoje zadania związane z systemem ochrony zdrowia przez parlament i rząd. Z kolei za 

funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia na poziomie lokalnym odpowiadają przede wszystkim 

regionalne i departamentalne agencje zdrowia. Jednocześnie we Francji funkcjonuje wiele instytucji  

i agencji wspomagających Państwo w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.  

Instytucjami wspierającymi państwo w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na 

poziomie centralnym są m.in.: 

• L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) – agencja 

odpowiedzialna za zapewnienie jakości oraz prawidłowe wykorzystywanie produktów 

leczniczych.  

• La Haute Autorité de Santé (HAS) – instytucja utworzona w 2004 roku, realizująca liczne 

zadania mające na celu poprawę jakości opieki nad pacjentem (m.in. bierze udział 

                                                           
16 Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia.pl, 13.06.2011, „Brytyjczycy przetarli szlak”. 
17 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 65. 
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w opracowaniu i optymalizacji tzw. koszyka świadczeń). Jej zadania zostały szczegółowo 

zdefiniowane we francuskim Kodeksie Ochrony Zdrowia.  

• Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) – instytucja utworzona w 2004 roku 

o charakterze eksperckim, której głównym celem jest definiowanie wieloletnich potrzeb 

i celów w zakresie zdrowia publicznego. 

Kilka ministerstw jest zaangażowanych w kształtowanie polityki zdrowotnej państwa, jednak 

bezsprzecznie główną rolę w tym zakresie odgrywa minister zdrowia. W zakresie kompetencji 

ministra zdrowia leży m.in. nadzór nad całością systemu zdrowia i podmiotów działających w jego 

ramach oraz określanie podstawowych standardów w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (w tym 

wydawanie odpowiednich przepisów prawnych). 

W systemie ochrony zdrowia niezwykle istotną rolę odgrywa również parlament. Od 1996 

roku uchwala on corocznie ustawę o finansowaniu ubezpieczenia społecznego, która wyznacza 

krajowy poziom wydatków na ubezpieczenia społeczne. 

Ponadto, w ostatnich latach znacząco wzrosła rola instytucji regionalnych działających  

w ramach systemu ochrony zdrowia. Reformy systemu ochrony zdrowia pozwoliły na wprowadzenie 

przepisów umożliwiających tworzenie regionalnych priorytetów w zakresie ochrony zdrowia oraz 

mechanizmów zapewniających ich realizację. Na mocy ustawy Hôpital, Patients, Santé, Territoires  

z 2009 roku utworzono tzw. regionalne agencje zdrowia (ARS). Skupiają one w sobie siedem 

wcześniejszych instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną poszczególnych regionów  

i departamentów. Nadzór nad agencjami regionalnymi sprawują ministrowie odpowiedzialni za 

ochronę zdrowia, ubezpieczenia społeczne oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Na czele ARS stoi 

dyrektor, posiadający dość szerokie uprawnienia, a dla wzmocnienia autorytetu jest mianowany 

przez radę ministrów. ARS posiadają także rady nadzorcze, do których należy ocena roczna działania 

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ARS. W skład rady nadzorczej wchodzą między innymi: 

przedstawiciele państwa, instytucji ubezpieczeń zdrowotnych oraz pochodzący z wyborów 

przedstawiciele samorządów lokalnych. Działalność ARS jest finansowana głównie z subwencji 

państwa i wkładów pochodzących od instytucji ubezpieczeń zdrowotnych18. 

ARS odpowiedzialne są przede wszystkim za wdrażanie na poziomie regionalnym krajowej 

polityki w zakresie ochrony zdrowia przy uwzględnieniu uwarunkowań każdego z regionów oraz za 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w poszczególnych regionach. 

Ponadto do zadań ARS należy: prowadzenie działań profilaktycznych w regionie, dostosowywanie 

oferty opieki zdrowotnej do potrzeb ludności, terytorialny przydział lekarzy, wspieranie działań 

usprawniających współpracę pomiędzy podmiotami z sektora ochrony zdrowia. W zakresie 

kompetencji ARS jest także redystrybucja subwencji państwowych na podstawie umów zawieranych  

z podmiotami świadczącymi usługi zdrowia, subwencji przeznaczonych na podwyższenie jakości 

usług, zapewnienie stałego dostępu pacjentom do usług medycznych w regionie, koordynację 

świadczenia usług medycznych w celu obniżenia wydatków państwa na ochronę zdrowia.19 

                                                           
18 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 30. 
19 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 31. 
 



  

  Strona 18 z 40 

 

6.2.2 Instytucje świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia 

W zakresie świadczenia usług francuski system ochrony zdrowia strukturalnie złożony jest  

z sektora prywatnego jak i publicznego. Umożliwia to realizację jednych z podstawowych zasad 

francuskiego systemu ochrony zdrowia czyli zasady swobodnego dostępu do lekarza oraz pełnej 

równości w dostępie do świadczeń zdrowotnych. 

Placówki medyczne dzielą się na szpitale publiczne, instytucje prywatne o charakterze 

niekomercyjnym oraz prywatne komercyjne kliniki. Niekomercyjne placówki prywatne zarządzane są 

na ogół przez stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub fundacje. Zachowują 

autonomię zarządzania, mają jednak podobny system finansowania jak szpitale publiczne  

i podporządkowane są takim samym obowiązkom w zakresie opieki nad chorymi. Z kolei prywatne 

szpitale komercyjne są spółkami handlowymi. W prywatnych klinikach, które podpisały odpowiednie 

umowy z ARS, kwoty refundacji mogą pokrywać nawet 100% kosztów leczenia. Natomiast  

w pozostałych placówkach kwoty refundacji nie pokrywają w pełni kosztów leczenia20. 

6.2.3 Finansowanie francuskiego systemu ochrony zdrowia 

Według danych z 2010 roku Francja przeznacza na ochronę zdrowia około 12% swojego PKB. 

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej gwarantowany jest przez system narodowego 

ubezpieczenia zdrowotnego (NHI), obejmującego ok. 99% populacji. Blisko 74% wydatków na 

ochronę zdrowia pokrywa NHI, 5% - prywatne ubezpieczenia, ok. 13% - sami pacjenci 

(współpłatność), natomiast 7% towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Francuski system ochrony 

zdrowia pod względem finansowania jest dość złożony, o czym świadczy fakt, iż obok powszechnego 

systemu ubezpieczeń działa 20 innych systemów obowiązkowych ubezpieczeń dla poszczególnych 

kategorii zawodowych.21 

Środki przeznaczone na służbę zdrowia w formie dotacji regionalnych dzielone są przez 

ministerstwo zdrowia pomiędzy ARS, które wypłacają je poszczególnym placówkom. Przydział 

środków na realizację bieżącego funkcjonowania placówek odbywa się w tzw. systemie finansowania 

według wykonanych świadczeń (tzw. TAA, czyli Tarification à l’Activité lub T2A). Powyższy system 

obowiązuje zarówno placówki publiczne, jak i prywatne i pokrywa całość kosztów ponoszonych przez 

placówki w związku z bieżącą obsługą szpitali. Zgodnie z założeniami T2A ilość środków finansowych 

przyznawanych placówce zależy od ilości poszczególnych świadczeń medycznych, rzeczywiście 

wykonanych w danej placówce.22 

6.2.4 Realizacja inwestycji w infrastrukturę. Umowy BEH oraz PPP w systemie ochrony zdrowia  

Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie szpitali są finansowane z dotacji 

przyznawanych przez ARS oraz z budżetu państwa. Często jednak środki te nie są wystarczające, stąd 

                                                           
20 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str.  32. 
21 Dr M. Paszkowska, Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE, str. 12. 
22 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str. 31-32. 
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placówki sięgają po zewnętrzne źródła finansowania (np. kredyty) lub przeprowadzają inwestycję 

w ramach umów BEH, czy też umów partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Jednym ze sposobów realizacji inwestycji w ochronie zdrowia są również wieloletnie plany 

finansowe opracowywane przez działającą w ministerstwie zdrowia dyrekcję ds. szpitali i organizacji 

opieki (DHOS). Do tej pory zrealizowano Plan Hôpital 2007 (dotyczący projektów inwestycyjnych 

w latach 2003-2007) oraz Plan Hôpital 2012 obejmujący lata 2007-2012. Plan Hôpital 2012 został 

ogłoszony 13 lutego 2007 roku przez ministra zdrowia. Głównym celem planu było udzielenie 

wsparcia finansowego Państwa na realizację inwestycji w zakresie modernizacji szpitali. Budżet planu 

wynosił 10 miliardów euro. O dotację mogły ubiegać się zarówno placówki publiczne jak i prywatne. 

Środki dostępne w ramach planu przeznaczane były na projekty obejmujące swoim zakresem m.in. 

modernizację nieruchomości, wyposażenia oraz systemów informatycznych. Założenia planu 

zakładały finansowanie w pierwszej kolejności projektów zapewniających lepsze wykorzystanie już 

istniejącej infrastruktury. Jednym z preferowanych sposobów realizacji inwestycji w ochronie zdrowia 

w ramach planu były właśnie umowy PPP23. 

W 2003 roku wprowadzono we Francji instytucję bail emphytéotique hospitalier, tzw. BEH 

stanowiący rodzaj najmu administracyjnego. Instytucja ta została wprowadzona m.in. w celu 

ułatwienia realizacji inwestycji w ramach Plan Hôpital 2007. Na podstawie umowy BEH partner 

prywatny nabywa tytuł do władania nieruchomością należącą do podmiotu publicznego w zamian za 

co zobowiązuje się do wybudowania i ewentualnie utrzymania określonych obiektów. Umowa BEH 

zawierana jest na okres od 18 do 99 lat. Przez czas trwania umowy partner prywatny nabywa 

własność wybudowanych przez siebie obiektów. Partner prywatny wynajmuje podmiotowi 

publicznemu wybudowane obiekty szpitalne w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie w postaci 

czynszu. Wraz z BEH zawierana jest umowa, która określa warunki na jakich obiekty oraz powiązane 

z nim wyposażenie będzie udostępniane podmiotowi publicznemu, a także ustanawia szczegółowe 

warunki w zakresie zasad wynagradzania partnera prywatnego. Możliwość realizacji inwestycji 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego we Francji powstała wraz z wprowadzeniem ustawy 

z dnia 23 kwietnia 2004 roku, która została następnie znowelizowana w 2008 roku w związku 

z implementacją dyrektywy 2004/18/EC. Obecnie realizacja projektów z zakresu ochrony zdrowia 

może zostać przeprowadzona w oparciu o umowę BEH lub umowę o PPP. Realizacja projektu PPP we 

Francji uzależniona jest od kilku przesłanek. W przypadku projektów PPP realizowanych przez 

podmioty państwowe wymagana jest obowiązkowa opinia zespołu wsparcia ds. umów PPP (MAPP – 

mission d’appui aux partenariats public-privé) funkcjonującego przy ministerstwie gospodarki. 

Projekty PPP z reguły dotyczą przedsięwzięć o kosztach przekraczających 10 mln euro (w mniejszych 

projektach koszty wyboru partnera prywatnego z reguły przewyższają korzyści ekonomiczne płynące 

z zastosowania formuły PPP). 

Przełomowy dla działań rządu francuskiego w formule PPP był rok 2011, gdy zwarto umowy 

PPP o wartości ponad 11 miliardów euro. Z kolei w 2012 roku we Francji zawarto umowy PPP 

o wartości ok. 4 miliardów euro. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w 2012 roku wartość umów PPP 

zawartych w Europie była najniższa od 2003 roku. Zarówno w zakresie zawartych umów, jak 

                                                           
23 „PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata”, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i Ireny Herbst,  
Warszawa 2011 rok, str.  34. 
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i wartości projektów, które zostały zamknięte finansowo Francja zajmuje drugie miejsce w Europie 

zaraz za Wielką Brytanią24. 

6.3 Niemcy 

6.3.1 System opieki zdrowia w Niemczech - organizacja systemu opieki zdrowotnej i jego 

finansowania 

Założenia 

Podstawowe założenia obecnego systemu zdrowotnego w Niemczech zostały wprowadzone 

w życie w 1883 roku, co sprawia, że niemiecki system ochrony zdrowia jest najstarszym modelem na 

świecie. 

Niemiecki model systemu zdrowotnego oparty jest na obowiązkowych ubezpieczeniach 

zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Obligatoryjne objęcie ubezpieczeniem dotyczy osób poniżej 

ustalonego poziomu dochodów (w roku 2013 r. wynosi on odpowiednio: rocznie 52.200 Euro, 

miesięcznie 4.350 Euro). Najwyżej zarabiający mają natomiast możliwość ubezpieczenia się 

dobrowolnie w jednym z kilkudziesięciu prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych.  

System niemiecki jest systemem zdecentralizowanym, opartym na samorządnych 

strukturach: kasach chorych, związkach kas chorych, izbach lekarskich, związkach lekarzy kasowych, 

związkach szpitali oraz związkach innych świadczeniodawców. Instytucje te stanowią podmioty prawa 

publicznego, działające na zasadach non profit. 

Wyróżnikiem niemieckiego systemu opieki zdrowotnej jest klarowny rozdział ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej. 

Główna odpowiedzialność za dostarczanie usług i ich administrowanie spoczywa na landach, 

jako podstawowych jednostkach podziału terytorialnego państwa.  

Podstawową instytucją ubezpieczenia zdrowotnego stanowią kasy chorych. Organizowane są 

one terytorialnie, branżowo lub przez specjalne przedsiębiorstwa. Pracownicy mają zasadniczo prawo 

wolnego wyboru kasy chorych. 

 

Organizacja 

W Niemczech istnieją obecnie 134 publiczne kasy chorych (dane na II kwartał 2013 r.), w tym: 

11 regionalnych kasy chorych (Allgemeine Ortskrankenkassen – ok. 37% ubezpieczonych), zakładowe 

kasy chorych – 109 (Betriebskrankenkassen – ok. 17% ubezpieczonych), kasy rzemieślnicze i inne kasy 

branżowe (Innungskrankenkassen – ok. 8% ubezpieczonych, Ersatzkrankenkassen – ok. 36% 

ubezpieczonych). 

Szacuje się, iż publicznemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ok. 85% obywateli Niemiec 

(tj. ok. 70 milionów osób). 

Reforma 

Mimo, że w Niemczech funkcjonował głównie sprywatyzowany rynek opieki zdrowotnej, 

w 2009 roku rozpoczęto wdrażanie zmiany obowiązującego systemu. Założenia do reformy, spośród 

                                                           
24 Dane na podstawie opracowania EPEC Review of the European PPP Market in 2012. 
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których podstawowym była konieczność zapobieżenia wzrostowi kosztów opieki przez włączenie 

płatników prywatnych do systemu publicznego, zostały przyjęte przez Bundestag w 2007 r. 

Od 1 stycznia 2009 r. zaczął działać niemiecki Fundusz Zdrowia (Gesundheitsfonds). Jest to 

nowa instytucja, zmieniająca sposób przekazywania składek od pracowników i pracodawców do kas 

chorych. 

Obecnie wszystkie składki wpływają do tego Funduszu, który następnie przekazuje 

ujednolicone składki wybranej przez każdego ubezpieczonego kasie chorych. Reforma pozwoliła na 

wyrównanie poziomu składki liczonej od dochodów/wynagrodzenia, którą otrzymują poszczególne 

kasy chorych. 

Finansowanie obowiązkowej składki (od stycznia 2011 r.) ponoszą odpowiednio: 

• 8,2 % pracownik, 

• 7,3 % pracodawca. 
 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech to z jednej strony ubezpieczenia zastępcze, 

a z drugiej – suplementarne i komplementarne. Podlega im obecnie ok. 9 milionów populacji 

Niemiec. 

W ramach systemów suplementarnych osoby ubezpieczone mają zagwarantowane prawo 

wyboru lekarza i wyższy standard zakwaterowania w trakcie hospitalizacji. Natomiast ubezpieczenia 

komplementarne oferują w zakresie ochrony dopłaty do świadczeń oferowanych w ramach sektora 

publicznego. 

6.3.2 PPP w w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych w Niemczech 

Od 2004 roku władze publiczne świadomie i konsekwentnie wspierają rozwój PPP 

w Niemczech, zarówno poprzez odpowiednie regulacje prawne, jak i realne działania władz 

publicznych trzech szczebli: krajowego, regionalnego (land) i lokalnego. 

Już do 2008 roku w Niemczech zakończono pomyślnie 100 projektów PPP. Ogólna liczba 

projektów wynosi obecnie 225, w tym 169 podpisanych, 33 znajduje się w postępowaniu ofertowym. 

Podpisana w październiku 2009 r. powyborcza umowa koalicyjna zawiera wprost deklarację 

dalszej aktywnej promocji formuły PPP. 

Opieka zdrowotna stanowi obecnie w Niemczech branżę referencyjną. 
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Rysunek 1. Podział procentowy dot. wartości projektów PPP z poszczególnych branż – lata 

2002 – 201325 

 
 

Powyższe wskazuje na bardzo wysoki (15,6%) udział projektów w ochronie zdrowia  

w Niemczech i ich wagę na tle innych działań inwestycyjnych. 

Pierwsze zrealizowane projekty pokazały, iż PPP sprawdza się w strukturyzacji projektów 

wymagających pod względem technicznym i ekonomicznym. Wymagało to jednakże gotowości 

uczestników do uwzględnienia specyfiki tego sektora, w tym wewnętrznych procesów szpitalnych 

i ich zapotrzebowania. 

Zrealizowane projekty uwidoczniły charakterystykę tego sektora:  

• duże potrzeby inwestycyjne w zakresie budynków, urządzeń i sprzętu medycznego, 

• duży potencjał oszczędności energii w przypadku budowy nowych obiektów,  

• ograniczone budżety jednostek publicznych, 

• zmiana zasad finansowania na system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), co prowadzi do presji 

finansowej na szpitale, 

• wiele starych szpitali ma strukturę rozproszoną przestrzennie oraz nieefektywne procedury 

działania. 

 
 
 
 

                                                           
25 Za Partnerschaften Deutschland ÖPP Deutschland AG - http://www.partnerschaften-deutschland.de/oepp-markt/oepp-im-fokus/oepp-
und-gesundheitswesen/ 
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Tabela 1. Projekty z zakresu „techniki” medycznej w latach 2008 – 2012 26 

Promotor projektu 
Wartość mln 

Euro 

Długość/ 

Lata 
Zakres projektu 

Klinikverbund "Gesundheit 

Nordhessen" 
ok. 20 10 Radiologia 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 
ok. 3,5 5 Analiza krwi 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 
ok. 5 5 Endoskopia 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 
ok. 4 10 Diagnostyka sonograficzna 

Klinikum Emden ok. 1 7 Sonografia 

Klinikverbund "Gesundheit 

Nordhessen" 
ok. 60 10 

Technika medyczna 

(ogólna) 

Klinikum Stuttgart ok. 14 7 Radiologia 

Evangelische Krankenhaus Bielefeld b/d 10 Radiologia 

Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 
ok. 5 6 Ścieżka laboratoryjna 

Medizinische Hochschule Hannover ok. 20 10 Radiologia 

    

 

Tabela 2. Projekty z zakresu ochrony zdrowia (zamknięte do roku 2012) 27 

Promotor projektu 

Wartość 

inwestycji/ 

mln Euro 

Długość/ 

Lata 
Przedmiot projektu 

Klinikum Dortmund 18,5 20 Logistikzentrum Klinikum 

Universitätsklinikum Essen 136 15 Protonentherapie-Zentrum 

Universitätsklinikum 

Schleswig-Holstein 
250 25 Partikeltherapie-Zentrum 

Landkreis Esslingen 47 20 Gesundheitszentrum Ruit 

Land Nordrhein-Westfalen 80 25 Universitätsklinikum Köln 

                                                           
26 Za Partnerschaften Deutschland ÖPP Deutschland AG - http://www.partnerschaften-deutschland.de/oepp-markt/oepp-im-fokus/oepp-
und-gesundheitswesen/ 
27 Za Partnerschaften Deutschland ÖPP Deutschland AG - http://www.partnerschaften-deutschland.de/oepp-markt/oepp-im-fokus/oepp-
und-gesundheitswesen/ 
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Landkreis Starnberg 13 30 Kreisaltenheim Schloss Garatshausen 

Klinikum Landshut gGmbH  30 Gesundheitszentrum 

Hochtaunuskreis 196,1 25 Klinikneubauten der Hochtaunuskliniken 

Klinikum Ansbach AöR 30 30 Wohnanlage mit Heizzentrale und Parkdeck 

Universitätsklinikum 

Mchem 
15 15 Produktionsstätte für Radiopharmaka 

Main-Taunus-Kliniken 50 20 
Neubau der Abteilungen Innere, Geriatrie, 

Psychiatrie und ambulante Versorgung 

Lahn - Dill – Kliniken  10 
Planung und Errichtung eines Ärztehauses 

inkl. Parkflächen und Betriebsführung 

 

Obecnie opieka zdrowotna stanowi ok. 5 % ilości projektów rynku PPP w Niemczech (diagram 

poniżej). Zapotrzebowanie na PPP wykazuje tendencję zwyżkową. Rokuje się, iż w najbliższych latach 

osiągnie około 8-10% (pamiętając, iż szacunkowy udział wartości inwestycji PPP w ochronie zdrowia 

w Niemczech to 15,6% na tle innych sektorów – patrz diagram str. 19). 

 

Rysunek 2. Podział procentowy dot. ilości  projektów PPP z poszczególnych branż – lata 

2002 – 201328 

 

                                                           
28 Za Partnerschaften Deutschland ÖPP Deutschland AG - http://www.partnerschaften-deutschland.de/oepp-markt/oepp-im-fokus/oepp-
und-gesundheitswesen/ 
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6.3.3 Specyfika PPP w inwestycjach w szpitalnictwie oraz usługach szpitalnych w Niemczech 

Klasyfikacja usług w sektorze ochrony zdrowia: 

• usługi pierwszego rzędu tj. wszystkie usługi medyczne i procesy pomocy;  

• usługi drugiego rzędu – usługi wsparcia medycznego, usługi diagnostyczne i terapeutyczne; 

• usługi trzeciego rzędu – recepcja, logistyka, zapasy, zarządzanie zasobami, zasilanie 

w energię, IT, utrzymanie obiektów i terenu, sprzątanie, pranie, sterylizacja, wywóz 

nieczystości, usługi transportowe i przewóz pacjentów. 

Na rynku niemieckim usługi pierwszego rzędu nie mogą być przenoszone w ramach 

projektów PPP, co jest istotną różnicą w stosunku do rynku polskiego.  

Następujące elementy łańcucha wartości mogą być „przenoszone” na partnerów prywatnych 

w ramach PPP i nie muszą pozostać domeną publiczną: 

• inwestycje w budynki, infrastrukturę i sprzęt medyczny, 

• eksploatacja i utrzymanie budynków, urządzeń i sprzętu medycznego, w tym wszystkie usługi 

wsparcia (drugiego i trzeciego rzędu). 

Wśród przykładów niemieckich projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji 

w formule PPP należy zaliczyć m.in.: 

• Szpital Uniwersytecki w Essen, WPE (działalność rozpoczęta),  

• Szpital Uniwersytecki w Kolonii, (działalność rozpoczęta),  

• Szpital Uniwersytecki w Schleswig-Holstein, NRoCK (w trakcie realizacji),  

• Centrum Zdrowia w Esslingen-Ruit (w budowie), 

• Kliniki Main-Taunus (w budowie)29. 

Już wdrożone i te obecnie wdrażane projekty PPP w ochronie zdrowia na rynku niemieckim 

dowodzą, że oferują one – w porównaniu do innych metod realizacji inwestycji – zdecydowanie  

większą wartość w stosunku do zainwestowanych pieniędzy (value for money).  

W szczególności podkreślić należy, mając na uwadze doświadczenia niemieckie, iż projekty 

PPP w szpitalnictwie: 

• umożliwiają duże inwestycje przy ograniczonych budżetach publicznych,  

• zmniejszają całkowite koszty inwestycji bez uszczerbku dla wydajności czy jakości,  

• umożliwiają szybką realizację projektów, 

• umożliwiają przeniesienie ryzyka do sektora prywatnego. 

Bezspornie wciąż istnieje jeszcze szereg barier na rynku niemieckim dla projektów PPP 

w ochronie zdrowia. Konieczne zdaniem niemieckich ekspertów jest wypracowanie tzw. warunków 

ramowych jako pierwszego kroku do ograniczenia barier, m.in. poprzez: 

• wypracowanie standardowego modelu porównawczego (benchmarking) dla projektów 

uwzględniając usługi świadczone w całym okresie projektu, 

                                                           
29 Za http://www.ppp-projektdatenbank.de 
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• wypracowanie odpowiedniego sposobu finansowania i struktur zabezpieczeń dla projektów 

PPP w ochronie zdrowia. 

6.4 Australia 

6.4.1 System ochrony zdrowia w Australii - organizacja systemu 

Podstawową wartością, leżącą u podstaw australijskiego systemu ochrony zdrowia, jest 

uniwersalny30 dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej bez względu na możliwości finansowe 

pacjentów. System ochrony zdrowia jest w Australii dosyć skomplikowany, ze względu na ilość 

instytucji odpowiedzialnych za poszczególne obszary opieki zdrowotnej. W systemie konieczne są 

ciągłe konsultacje i współpraca, pomiędzy poszczególnymi szczeblami rządowymi oraz 

samorządowymi. Często nie ma wystarczająco jasno zarysowanej granicy kompetencji pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami, czy nawet pomiędzy publicznym, a prywatnym sektorem ochrony 

zdrowia. System jest zorganizowany na czterech płaszczyznach: 

• rządowej – za sprawą Rządu Związku Australijskiego, przy pomocy Ministra ds. Ochrony 

Zdrowia i Starzenia się Społeczeństwa, 

• stanowej – poprzez Stany i Terytoria, 

• lokalnej – poprzez samorządy lokalne, 

• prywatnej – poprzez prywatne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych. 

Rząd Związku Australijskiego jest odpowiedzialny w dużej mierze za finansowanie31 systemu 

ochrony zdrowia, a także za dofinansowanie leków i zapewnienie domów opieki dla osób starszych. 

Rząd pełni wiodącą rolę w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia, ustala zasady polityki zdrowotnej 

kraju. Odpowiada też za takie obszary jak badania, czy zarządzanie centralnym systemem 

informatycznym. Poza tym rząd stanowi główne źródło, z którego są finansowane medyczne badania 

naukowe. 

Stany i Terytoria, zajmują się zarządzaniem systemem publicznej opieki zdrowotnej.  

W każdym z nich jest minister odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Mają dużą dozę autonomii32  

w zakresie zarządzania usługami medycznymi, jednak są ograniczone własnym prawem, oraz 

umowami podpisanymi z rządem federalnym. Stany i Terytoria współfinansują system ochrony 

zdrowia, oraz są odpowiedzialne za zarządzanie publicznymi szpitalami oraz personelem medycznym. 

Zajmują się także opieką psychiatryczną oraz odpowiadają za wiele usług medycznych takich jak 

opieka zdrowotna w szkołach, opieka medyczna matek z dziećmi, niektóre usługi dentystyczne, czy 

promowanie zdrowego trybu życia. Wspólnie z rządem finansują działalność szpitali publicznych oraz 

system opieki społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. W gestii Stanów leży również 

licencjonowanie33 szpitali publicznych oraz prywatnych. 

                                                           
30 Duckett SJ (1998). Economics of hospital care. In: Mooney G and Scotton R, eds. Economics and Australian health policy. Sydney, Allen & 
Unwin, str. 93–114. 
31 Australia - Health system review. Judith Healy, Evelyn Sharman, Buddhima Lokuge, European Observatory on Health Systems and 
Policies, Health Systems in Transition. Vol. 8 No. 5 2006, str. xvi (Executive summary). 
32 Australia - Health system review. Judith Healy, Evelyn Sharman, Buddhima Lokuge, European Observatory on Health Systems and 
Policies, Health Systems in Transition. Vol. 8 No. 5 2006, str. xvi (Executive summary). 
33 Australia - Health system review. Judith Healy, Evelyn Sharman, Buddhima Lokuge, European Observatory on Health Systems and 
Policies, Health Systems in Transition. Vol. 8 No. 5 2006, str. 86 (5.2.4 Registration/licensing). 
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Samorządy lokalne nie zajmują się usługami medycyny klinicznej, jednak w ich gestii leży 

głównie profilaktyka ochrony zdrowia, np. szczepienia, oraz są odpowiedzialne za opiekę nad 

pacjentami w domu. Ważną częścią ich zadań są również kwestie związane z ochroną środowiska, jak 

uzdatnianie wody czy inspekcje sanitarne. 

Prywatny sektor opieki zdrowotnej finansowany jest przez prywatne zakłady ubezpieczeń 

zdrowotnych. Sektor ten uważany jest za istotny element systemu opieki zdrowotnej. Osoby 

wykupujące prywatne ubezpieczenie mogą otrzymać nawet 30%34 dofinansowanie od instytucji 

rządowych. Ubezpieczeniem można objąć koszty leczenia szpitalnego, tak w placówkach publicznych 

jak i prywatnych, jak i koszty dodatkowych usług, koszty zakupu aparatów czy urządzeń. 

Większa część systemu ochrony zdrowia opiera się na systemie „Medicare”35. Ma on 

zapewnić wysokiej jakości usługi dostępne dla wszystkich mieszkańców Australii. Finansowanie tego 

systemu opiera się w znacznej mierze na wpływach podatkowych, które są zróżnicowane 

w zależności od poziomu dochodów. Objęci tym systemem są ludzie żyjący w Australii, którzy: 

• są obywatelami tego kraju, 

• są obywatelami Nowej Zelandii, 

• mają pozwolenie na pobyt stały. 

Osoby czasowo przebywające na terytorium Australii, mogą mieć ograniczony dostęp do 

Medicare, jeżeli państwo, z którego pochodzą podpisało obustronną umowę o ochronie zdrowia  

z Australią. 

Każdy będący w systemie Medicare ma możliwość skorzystania z darmowej opieki 

zdrowotnej, w publicznych placówkach zdrowia lub w placówkach prywatnych, które podpisały 

stosowne umowy o współpracy z jednostkami rządowymi. W takim wypadku Medicare pokrywa  

w pełni leczenie pacjentów. Ceny usług są ustalane i mają przypisaną wartość w cenniku świadczeń 

Medicare (MBS36). Pokrywane są wszystkie świadczenia i usługi, które są zawarte w ramach rządowo-

stanowych umów opieki zdrowotnej. Za obliczanie i opłacanie przez Medicare zaakceptowanych 

usług odpowiada departament ds. służb społecznych. Zajmuje się on również dofinansowaniem 

leków na receptę. 

Pacjenci korzystający z Medicare mają też możliwość otrzymania leczenia, jako pacjenci 

prywatni w publicznych lub prywatnych placówkach służby zdrowia. W takim wypadku pokrywane 

jest zwykle 75% kosztów leczenia, zgodnie z cennikiem MBS za daną usługę. Resztę kosztów muszą 

pokryć z własnej kieszeni lub z prywatnego ubezpieczenia medycznego. Taki wariant zapewnia np. 

możliwość wyboru konkretnego lekarza, który będzie prowadził leczenie, zmniejsza też długość 

oczekiwania na planowany zabieg. Medicare nie obejmuje opieki stomatologicznej, z wyjątkiem 

zabiegów, które muszą być wykonywane w szpitalu przez lekarzy specjalistów.  

                                                           
34 http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phi-campaign-resources-factcheet1 
35 The Australian Health Care System - An Outline. Financing and Analysis Branch Commonwealth Department of Health and Aged Care, 
September 2000, str. 5. 
36 Australia - Health system review. Judith Healy, Evelyn Sharman, Buddhima Lokuge, European Observatory on Health Systems and 
Policies, Health Systems in Transition. Vol. 8 No. 5 2006, str. 38. 
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6.4.2 Instytucje świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia 

Jak już zostało wspomniane australijski system ochrony zdrowia, stawia sobie za cel objęcie 

jak największej liczby obywateli. Zapewnia to zarówno publiczny jak i prywatny sektor ochrony 

zdrowia. W Australii oba te sektory świadczą usługi na wysokim poziomie. Sektor prywatny37 zajmuje 

się głównie dostarczeniem podstawowej jak i specjalistycznej opieki medycznej, prowadzi prywatne 

szpitale i zapewnia kompleksową opiekę medyczną. Stany i Terytoria prowadzą szpitale, zapewniają 

większość powszechnych programów zdrowotnych i zapewniają część podstawowej opieki 

medycznej. Placówki medyczne dzielą się na szpitale publiczne, zarządzane przez Stany lub Terytoria, 

samodzielne niepubliczne szpitale religijne lub społeczne czy szpitale prywatne (State/Territory-

owned hospitals, designated non-government religious and charitable hospitals, or private hospitals). 

6.4.3 Finansowanie australijskiego systemu ochrony zdrowia 

Australia przeznaczyła w 2010 roku 9,4%38 swojego PKB na ochronę zdrowia. Około 70%39 

wydatków jest pokrywane ze źródeł publicznych, głównie z podatków, reszta pochodzi ze źródeł 

prywatnych. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa tylko około 18% rządowych wydatków 

na służbę zdrowia, i tylko ok. 8,5% całkowitych narodowych wydatków na zdrowie.  Reszta pochodzi 

z innych źródeł, takich jak podatek dochodowy, podatek ze sprzedaży dóbr i usług czy innych opłat. 

Podatek na Medicare wynosi 1,5%, ale pobierany jest dopiero po osiągnięciu przez podatnika 

odpowiedniego poziomu przychodów. Osoby o wysokich przychodach, które nie mają prywatnego 

ubezpieczenia zdrowotnego, płacą dodatkowo 1% podatku. 

Ważnym instrumentem finansowania służby zdrowia są prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne40. Choć nie są one obowiązkowe, to są mocno wspierane przez rząd. Ubezpieczeni mogą 

wybrać lekarza i szpital, w którym się będą leczyć. Dodatkowe ubezpieczenie może pokryć koszty 

dodatkowych usług niezapewnionych przez Medicare jak dentysta, czy okulista. Warto przy tym 

zauważyć, że podstawowa opieka zdrowotna zapewniana przez lekarzy, nie może być przedmiotem 

ubezpieczenia prywatnego. 

Rząd Federalny reguluje warunki ubezpieczenia oferowane przez zarejestrowane 

ubezpieczalnie zdrowotne, aby zapewnić, że wszyscy w ubezpieczalni będą płacić tyle samo za 

ubezpieczenie, niezależnie od stanu zdrowia, czy historii chorób. Ma to zapewnić szeroki dostęp do 

ubezpieczenia, oraz wyeliminować wykluczenie finansowe z powodu wieku czy stanu zdrowia. 

                                                           
37 Health Service Delivery Profile – Australia. WHO and Australian Institute of Health and Welfare. 2012, str. 2. 
38 Health expenditure Australia 2009–2010. Health and Welfare Expenditure Series – Number 46, Australian Institute of Health and 
Welfare, Canberra, 2011, str. 13. 
39 Making decisions on public health: a review of eight countries, WHO, Sara Allin, 2004, str. 75. 
40 Health Care Financing Policies of Australia, New Zealand and Singapore. Simon LI, Research and Library Services Division Legislative 
Council Secretariat, Hong-Kong, 2006, str. 7. 
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6.4.4 Realizacja inwestycji w infrastrukturę sektora ochrony zdrowia. PPP w systemie ochrony 

zdrowia 

W Australii coraz śmielej sięga41 się po formułę partnerstwa publiczno-prywatnego przy 

realizacji celów, które w powszechnej opinii powinny być realizowane przez państwo, takie jak 

ochrona zdrowia. Przeważa opinia, że dzięki tej formule można zwiększyć efektywność przedsięwzięć, 

a także umożliwia ona docelowo obniżenie kosztów całkowitych opieki medycznej. Formuła 

partnerstwa najczęściej realizowana jest w oparciu o doświadczenia brytyjskie i ich model PFI (Private 

Finance Initiative). Są jednak wprowadzone krajowe zasady i wytyczne, które są identyczne dla 

wszystkich Stanów i Terytoriów. 

Jednym z głównych czynników określających czy należy przeprowadzić inwestycję w formule 

ppp jest określenie czy przedsięwzięcie niesie ze sobą wartość dodaną (Value for Money42), czyli że 

zaangażowanie partnera prywatnego niesie ze sobą dodatkowe korzyści. Dodatkowo niezbędne jest 

określenie czy przeprowadzenie inwestycji leży w interesie społecznym. Oczywiście niezbędne jest 

określenie czy przedsięwzięcie jest wykonalne w formule ppp, czy są podmioty zainteresowane 

inwestycją i czy są one w stanie tej inwestycji podołać. Uznaje się, że każdy planowany projekt, 

którego koszt kapitału przekracza43 50 mln dol., powinien zostać rozważony pod kątem możliwości 

jego implementacji w modelu PPP. 

Zazwyczaj partner prywatny nie zajmuje się świadczeniem usług medycznych. Jest zwykle 

odpowiedzialny za wybudowanie obiektu i świadczenie pozamedycznych usług dodatkowych (opcja 

tzw. facility management). Doskonałym przykładem takiego projektu jest Royal North Shore 

Hospital44 w stanie Nowa Południowa Walia (NSW). Podmiot prywatny zaprojektował, sfinansował  

i zbudował nowy obiekt, w którym świadczy wszystkie wymagane usługi (związane z zapleczem 

gospodarczym – takie jak pranie, sprzątanie, żywienie, itd.) poza usługami medycznymi, które 

pozostają w gestii podmiotu publicznego. Podmiot publiczny pozostaje jedynym świadczeniodawcą 

w zakresie opieki zdrowotnej i zatrudnia cały personel medyczny i niemedyczny. Choć pracownicy 

zajmujący się świadczeniem usług niemedycznych (leżących w gestii partnera prywatnego) są 

zatrudniani przez podmiot publiczny, to pozostają pod zarządem partnera prywatnego.  

Wszystkie przedsięwzięcia sektora ochrony zdrowia w Australii realizowane w oparciu 

o formułę PPP leżą w gestii ministra45 zdrowia danego Stanu/Terytorium. Umowa PPP wymaga zgody 

rządu stanowego, nie jest natomiast wymagana zgoda samego szpitala. Rządy stanowe i terytorialne 

muszą się stosować do krajowych zasad i wytycznych46, w celu wyboru partnera prywatnego. Zawsze 

ważne w takiej procedurze jest staranne wybranie partnera prywatnego, tak, aby był w stanie 

świadczyć usługi publiczne na odpowiednim, akceptowalnym i oczekiwanym społecznie poziomie. 

                                                           
41 Infrastructure Australia. PPP Procurement – Review of Barriers to Competition and Efficiency in the Procurement of PPP Projects, KPMG, 
2010, str.1. 
42 Financing Australian PPP Projects in the Global Financial Crisis, KPMG Australia, 2009, str. 3. 
43 50 mln dol. to limit dla Nowej Południowej Walii, zaś 20 mln dol. dla pozostałych Stanów i Terytoriów. 
Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia, Infrastructure Partnership Australia, Sydney, 2000, str. 32. 
44 PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej oraz dr Ireny Herbst, Centrum 
PPP, Warszawa 2011, str. 23. 
45 Prezentacja Danny Graham, Value For Money in PPP Procurement, 2009, slajd 11 (PPP Framework: Approval) 
http://www.oecd.org/gov/budgeting/45038620.pdf 
46 Fundacja Centrum PPP, 2011, Instytucje promocji i rozwoju PPP w wybranych krajach Europy i świata. Centra PPP, praca zbiorowa – na 
zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, str. 122. 
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Do listopada 201047 w sektorze ochrony zdrowia w Australii zrealizowano (zamknięto 

komercyjnie48) 54 przedsięwzięcia PPP, zaś kolejnych kilkanaście jest w przygotowaniu. Mimo wielu 

problemów występujących zarówno w fazie planowania i etapu przetargu, jak i w późniejszej fazie 

projektowania, finansowania, budowy i eksploatacji – ocena programu PPP w sektorze ochrony 

zdrowia w Australii wypada pozytywnie. 

  

                                                           
47 PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach, praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej oraz dr Ireny Herbst, Centrum 
PPP, Warszawa 2011, str. 20. 
48 Partner prywatny został wybrany i podpisano z nim umowę długoterminową. 
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7. Porównanie krajowych koncepcji zaprezentowanych przez Promotorów 

z modelami/rozwiązaniami zagranicznymi 

Krajowe koncepcje planowanych inwestycji w sektorze zdrowia charakteryzują się jednym 

podstawowym czynnikiem: brak środków własnych oraz zdolności finansowej do ich realizacji 

w tradycyjnej formule zamówienia publicznego. Wybór formuły PPP nie jest podyktowany 

uzyskaniem lepszej i wydajniejszej efektywności w świadczeniu usług zdrowotnych lecz zdolnościami 

finansowymi sektora publicznego.  

Większość planowanych inwestycji jest w bardzo wczesnej fazie przygotowania, w których to 

większość podmiotów deklaruje ich realizację w modelu: zaprojektuj, sfinansuj, wybuduj, eksploatuj, 

przekaż. O ile faza projektowania, finansowania, budowy i przekazania jest zrozumiała i bezsporna, 

o tyle faza eksploatacji powstałej inwestycji jest „okrajana” do warunków finansowych podmiotu 

publicznego. Okrojenie to polega na jak najmniejszym przekazaniu zadań podmiotowi prywatnemu, 

celem zminimalizowania wysokości opłaty za dostępność. Pomijany jest wówczas najważniejszy efekt, 

jaki można osiągnąć w przedsięwzięciu PPP, a mianowicie wydajniejsze zarządzanie powstałą 

infrastrukturą przez partnera prywatnego. Faza eksploatacji powstałego majątku sprowadza się 

w większości przypadków do obsługi technicznej powstałego budynku, natomiast koszty 

eksploatacyjne są pokrywane przez podmiot publiczny. Taki model jest tak naprawdę realizacją 

inwestycji budowlanej z odroczonym terminem płatności, gdzie budowa i finansowanie będzie 

spoczywać na partnerze prywatnym, natomiast podmiot publiczny będzie „spłacał” powstałą 

infrastrukturę tytułem opłaty za dostępność. W tym zakresie preferowany przez większość 

podmiotów model, różni się od modeli zagranicznych, w których nacisk kładzie się na zarządzanie 

powstałą infrastrukturą, a nie tylko na jej wytworzenie.  

W wielu modelach zagranicznych partner prywatny przejmuje na siebie utrzymanie całego 

personelu pomocniczego, a niejednokrotnie także i personelu białego, co w przypadku badanych 

projektów nie miało miejsca. Różnica ta jest podyktowana także rynkiem partnerów prywatnych. 

Obecnie do większości postępowań zgłaszają się firmy lub konsorcja budowlane, które szukają w ten 

sposób nowego rynku usług i są zainteresowane tylko budową. Kolejnym czynnikiem odróżniającym 

projekty zagraniczne jest zagwarantowany strumień usług oraz płatności w pierwszych latach 

obowiązywania umowy o PPP. W przypadku przyjęcia działalności medycznej przez partnera 

prywatnego w Polsce, będzie on zobligowany do cyklicznego udziału w konkursach organizowanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zakontraktowanie poszczególnych usług, natomiast 

w projektach zagranicznych, ta kontraktacja jest zagwarantowana przez podmiot publiczny.  

Trzecim czynnikiem odróżniającym polskie projekty PPP jest bardzo małe zaangażowanie 

finansowe Rządu w realizację inwestycji w formule PPP. W Polsce obowiązek finansowy związany 

z wynagradzaniem partnera prywatnego spoczywa na szpitalach lub ich organach założycielskich, 

a więc gminach, powiatach i województwach, które nie są w stanie zagwarantować potrzebnych 

środków na realizację inwestycji. 
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8. Opis wszystkich koncepcji/opcji jakie zostały przedstawione przez jst 

oraz zaproponowane przez Wykonawców rozwiązania 

Spośród wszystkich rozpatrywanych projektów wyłania się jedna główna koncepcja realizacji 

inwestycji w formule PPP,  gdzie wynagrodzeniem partnera prywatnego jest opłata za dostępność. 

Planowane projekty zawsze obejmują swym zakresem budowę i/lub modernizację infrastruktury 

wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny oraz utrzymanie. Faza finansowania, budowy i 

wyposażenia jest tożsama dla wszystkich projektów, jednakże okres eksploatacji (utrzymania) 

powstałej infrastruktury można podzielić na dwa modele: 

• Utrzymanie techniczne powstałego/zmodernizowanego budynku; 

• Utrzymanie techniczne powstałego/zmodernizowanego budynku oraz utrzymanie 

techniczne zakupionego sprzętu. 

Te modele są dopiero w fazie koncepcyjnej i trudno jest przewidzieć kierunek wyboru 

poszczególnego modelu, jednakże inne prowadzone postępowania w sektorze zdrowia wskazują, iż 

pierwotny zakres jest ograniczany w fazie eksploatacji do minimum, celem zmniejszenia opłaty za 

dostępność. 

Wśród omawianych projektów, tylko jeden Promotor brał pod uwagę przekazanie 

działalności medycznej partnerowi prywatnemu i to tylko w jednym obszarze, związanym z budową 

i utrzymaniem „domu seniora”, na działalność którego nie można uzyskać kontraktacji z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

Prezentowane sposoby wynagradzania partnera prywatnego zawsze ograniczały się do stałej 

opłaty za dostępność wypłacanej w trakcie trwania umowy o PPP. Jeden Promotor planował, aby 

opłata za dostępność była procentem od przychodów szpitala. Planował w ten sposób wspólnie 

uczestniczyć z partnerem prywatnym w realizacji usług medycznych, gdzie strona publiczna 

zapewniłaby personel medyczny, natomiast partner prywatny byłby odpowiedzialny za utrzymanie 

techniczne powstałej infrastruktury oraz zapewnienie pacjentów w ramach prywatnej opieki 

medycznej. 

Wyjątkiem od omawianego projektu była realizacja inwestycji w formie spółki celowej, gdzie 

udziały w tej spółce byłyby odkupywane przez podmiot publiczny. Wariant ten nie był jednak 

poddany szczegółowej analizie, a jedynie był podany jako jedna z możliwych form współpracy. 
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9. Opinia na temat możliwości pozyskania finansowania z funduszy Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020  

 

 

Projekty dokumentów programowych 

dotyczących unijnej perspektywy finansowej na lata 

2014-2020 wskazują na szerokie możliwości 

sfinansowania inwestycji w służbie zdrowia, zarówno 

w ramach programów krajowych, jak i regionalnych 

programów operacyjnych. Opracowanie dokonane 

zostało na podstawie dostępnej wiedzy i informacji 

według stanu na dzień 30 sierpnia 2013 r., w tym  

w szczególności przedstawiono poniżej zapisy 

projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 26 sierpnia 

2013 r. 

 

 

 

 

9.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Wśród priorytetów programu unijnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

znalazło się bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przewiduje realizację celu 

tematycznego nr 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Realizacja celu prowadzona będzie za pomocą VII. Osi Priorytetowej Wzmocnienie 

strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w której przewidziano Program Inwestycyjny (9.1) 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,  

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych. 

Wśród planowanych typów projektu wskazano przede wszystkim: 

• infrastrukturę ratownictwa medycznego; 

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze  

szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 

doposażenie); 

• modernizację istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (remont, 

doposażenie); 
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• wsparcie przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców – przy SOR oraz 

jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie); 

• wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz 

wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach 

atmosferycznych i w nocy; 

• infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych; 

• wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 

udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób 

dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – 

stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, 

doposażenie); 

• wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 

udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, 

położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci 

(roboty budowlane, doposażenie); 

• wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką 

współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej. 

Głównym beneficjentem realizowanych w ramach osi priorytetowej projektów będą 

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego oraz 

szpitale ponadregionalne, instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochrony zdrowia 

i przedsiębiorcy powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych. 

Na lata 2014-2020 przewidziano również realizację projektów w trybie pozakonkursowym: 

• utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych; 

• utworzenie nowych centrów urazowych; 

• wsparcie baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz 

wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach 

atmosferycznych i w nocy; 

• niektóre inwestycje dotyczące infrastruktury szpitali ponadregionalnych. 

W trybie pozakonkursowym realizowane będą projekty mające charakter strategiczny 

z punktu widzenia kraju oraz planowanych do osiągnięcia celów osi priorytetowej. Utworzenie 

nowych centrów urazowych oraz nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych wymaga określenia 

przez wojewodów miejsc, w których aktualnie występują braki we właściwym zabezpieczeniu 

świadczeń ratowniczych w danym regionie. 

Podczas wyboru projektów do realizacji w ramach osi priorytetowej zastosowane zostaną 

kryteria umożliwiające wyłonienie przedsięwzięć najistotniejszych z punktu widzenia wyników 

diagnozy epidemiologiczno-demograficznej i uwarunkowań specyficznych Polski, a także 

w największym stopniu będą wpływały na realizację celu szczegółowego osi priorytetowej oraz 

poszczególnych działań, takie jak np.: 

• rozwiązywanie kluczowych problemów zdrowotnych i demograficznych populacji; 
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• objęcie zakresem rzeczowym wyłącznie elementów wynikających z wymogów określonych 

w przepisach i przez płatnika świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych; 

• posiadanie przez beneficjenta na etapie składania wniosku o dofinansowanie opinii 

wojewody (po uzyskaniu stanowiska płatnika) o zasadności realizacji inwestycji 

(w szczególności w przypadku budowy nowych obiektów, rozbudowy placówek, zwiększania 

liczby łóżek, zakupu dodatkowych urządzeń medycznych) oraz umowy na świadczenie usług 

opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

(w zakresie zbieżnym z zakresem projektu); 

• premiowanie projektów mających w zakresie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych w tym w szczególności osób starszych; 

• kompleksowość inwestycji; 

• efektywność inwestycji, w tym w szczególności finansowa. 

Przewiduje się wsparcie w ramach osi priorytetowej za pomocą dofinansowania, bez 

udzielania pomocy publicznej. Perspektywa finansowa 2014-2020 może być przełomem dla 

projektów hybrydowych, głównie za sprawą nowych regulacji. W ramach osi priorytetowej nie 

przewiduje się realizacji dużych projektów, czyli inwestycji o wartości powyżej 50 mln euro. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

kontynuowane będzie wsparcie Programu z perspektywy finansowej 2007-2013 dla Szpitalnych 

Oddziałów Ratunkowych. Zidentyfikowano potrzebę utworzenia nowych SOR ze względu na fakt 

zdiagnozowania luki w dostępie do tej infrastruktury ratownictwa medycznego w niektórych 

województwach. Utworzenie dodatkowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych pozwoli na zbliżenie 

się do wypełnienia kryterium zgodnie z którym na 150 tys. ludności powinien przypadać minimum 

jeden SOR. 

Inwestycje dotyczące wzmocnienia ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, ze 

względu na swój charakter, będą realizowane tylko na obszarze dużych ośrodków miejskich. Są to 

jednostki wysokiego poziomu referencyjności, udzielające wysokospecjalistycznych świadczeń 

medycznych oraz o dużym potencjale naukowo-badawczym. W szpitalach o znaczeniu 

ponadregionalnym przyjmowani są pacjenci z całego kraju z najtrudniejszymi i najcięższymi 

jednostkami chorobowymi. Ponadto, podmioty te uczestniczą w kształceniu kadr medycznych oraz 

współtworzą nowe procedury i terapie stosowane w leczeniu ludzi. 

9.2 Regionalne Programy Operacyjne 

Na poziomie krajowym wspierana będzie infrastruktura ratownictwa medycznego oraz 

ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest minister lub 

centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz instytuty 

badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych. 
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W ramach RPO wspierana będzie infrastruktura podmiotów leczniczych, dla których organem 

założycielskim są właściwe jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem ratownictwa 

medycznego. 

Na poziomie regionalnym wsparte zostaną również tzw. projekty miękkie współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach realizowane będą następujące typy projektów: 

• rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita 

grubego, piersi i szyjki macicy; 

• opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu; 

• opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do 

pracy; 

• opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy. 

W Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego zakłada się również profilaktykę wczesną (ukierunkowaną na utrwalanie prawidłowych 

wzorców zdrowego stylu życia poprzez m. in. edukację zdrowotną) oraz wspierane będą procedury, 

które obecnie nie stanowią elementu programu populacyjnego (np. badania w kierunku HPV 

w przypadku raka szyjki macicy) lub co do których identyfikowany jest problem z dostępnością 

z powodu barier finansowych (badanie kolonoskopowe w przypadku programu populacyjnego 

w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego). 

9.3 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (EFS) 

Ze względu na specyfikę Europejskiego Funduszu Społecznego projekty tzw. miękkie 

ukierunkowane zostaną na poprawę świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności 

chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, rozwój medycznego rynku pracy oraz wsparcie 

systemu kształcenia kadr medycznych, w tym między innymi w zakresie doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w celu zagwarantowania wysokiej jakości 

ratownictwa medycznego. W ramach EFS wspierane będą także projekty profilaktyczne 

ukierunkowane na przeciwdziałanie chorobom o: 

• najwyższym współczynniku zapadalności/hospitalizacji oraz umieralności, (choroby układu 

krążenia, nowotworowe, urazy i zatrucia, choroby układu kostno – stawowego); 

• najwyższym współczynniku absencji chorobowej (urazy i zatrucia i inne przyczyny 

zewnętrzne, choroby układu oddechowego, choroby układu kostno - stawowego). 

W ramach EFS na lata 2014 - 2020 planuje się wsparcie mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej m. in. poprzez działania projakościowe 

dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w każdym obszarze opieki zdrowotnej 

bądź wykorzystanie organizacji opieki koordynowanej (OOK) do polepszenia jakości i efektywności 

dostawy publicznych usług zdrowotnych. Powyższe działania są komplementarne ze wsparciem, 

które będzie współfinansowane z EFFR zmierzające do poprawy dostępności i jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. W Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 
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planowane jest wsparcie skierowane na potrzeby osób starszych polegające m. in. na opracowaniu 

standardów dla dziennych domów opieki medycznej czy szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki 

nad osobami starszymi. Niniejsze wsparcie jest komplementarne z założeniami wsparcia ze środków 

EFRR, w ramach którego promowane będzie dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. 

Istotne znaczenie ma fakt, iż pomimo spójnego podejścia problemowego, w ramach tych dwóch 

zakresów występować będą różni beneficjenci. W przypadku EFRR będą to wyłącznie beneficjenci 

instytucjonalni, tj. podmioty lecznicze, natomiast w przypadku EFS wsparcie będzie kierowane 

głównie do przedstawicieli kadr medycznych. Wsparcie instytucjonalne w ramach EFS będzie 

kierowane głównie do uczelni medycznych, NFZ, MZ, instytucji szkoleniowych, Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz, 

w mniejszym zakresie, do podmiotów leczniczych. 

9.4 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

W ramach PO PC, projekty będą dotyczyły wyłącznie e-usług koncentrujących się wokół 

kwestii związanych z udostępnianiem danych medycznych oraz telemedycyny. Usługi związane z 

udostępnieniem danych medycznych będą w szczególności koncentrować się na kwestiach 

związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną oraz telemedycyną. 

Działania te realizowane będą w ramach Priorytetu inwestycyjnego 2.3. Wzmacnianie 

zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-

integracji, e-kultury i e-zdrowia. 

9.5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  

PO IR wspierał będzie realizację projektów z zakresu B+R, w szczególności prowadzonych 

przez instytuty badawcze oraz uczelnie medyczne. Identyfikacja obszarów wsparcia będzie się 

odbywała w oparciu m.in. o Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki 

badań naukowych i prac rozwojowych. Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Badań, pole 

badawcze: Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, w perspektywie 

najbliższych lat największym zagrożeniem zdrowotnym dla populacji Polski  będą choroby 

cywilizacyjne (m.in. układu krążenia, nowotworów złośliwych, cukrzycy, otyłości, chorób 

psychicznych). 

 

9.6 Podsumowanie 

Przedstawione powyżej możliwe źródła sfinansowania inwestycji w infrastrukturę ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020 nie mogą być obecnie podstawą do ujęcia w montażach finansowych 

projektów środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przedstawione inwestycje wpisują się w cele 

działań planowanych do finansowania w ramach Programów Regionalnych. Jednak ogólne zapisy 

umieszczone w projektach Programów, a także trwające konsultacje społeczne i dokonywane na 

bieżąco zmiany, powodują konieczność ponownej analizy możliwości sfinansowania inwestycji z RPO 

dla każdego projektu po zatwierdzeniu ostatecznych wersji Programów. Biorąc jednak pod uwagę 

wartości planowanych inwestycji – wahające się od ok. 27 mln do 551 mln – wątpliwa jest możliwość 
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wsparcia projektów w procedurze konkursowej w przedstawionych pełnych zakresach. Oczekiwać 

można, iż w poszczególnych konkursach wprowadzone zostaną ograniczenia kwotowe lub alokacja 

nie będzie umożliwiała dofinansowania całego projektu. Ponadto pojawić mogą się restrykcje 

związane z brakiem możliwości finansowania nowej infrastruktury łóżkowej. Biorąc pod uwagę 

strategiczny charakter części projektów dla rozwoju regionu rekomenduje się podjęcie starań o wpis 

poszczególnych inwestycji na listy projektów indywidualnych.  

 Według zapisów projektu Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej udzielane będzie m.in. na wsparcie istniejących 

oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, a także stworzenie lądowisk dla 

śmigłowców ratunkowych, co może być podstawą dofinansowania poszczególnych etapów inwestycji 

Promotorów, którzy zakładają stworzenie SOR oraz budowę lądowisk w ocenianych projektach. 
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