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Rola Narodowego Programu Zdrowia w realizacji funkcji 

organizacji opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej w świetle 

układu odniesienia budżetu zadaniowego po kryzysie z 2007 r.  

 

Wstęp 

By móc przeanalizować ekonomiczny aspekt funkcjonowania sfery państwa odpowiedzialnej 

za ochronę zdrowia obywateli, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę oraz określić, 

czym jest w tym wymiarze rynek, określany rynkiem zdrowia lub niekiedy rynkiem ochrony 

zdrowia. Chociaż cały rynek zdrowia jest przedmiotem zainteresowania państwa ze względu 

na konieczność bardzo szczegółowej regulacji i kontroli tej newralgicznej sfery życia 

wszystkich obywateli, to tylko niektóre obszary ze względu na obowiązujące uregulowania 

prawne, procedury i praktyki, mogą być przedmiotem interwencji państwa. Warto również 

zwrócić uwagę na fakt, że nie zawsze też taka interwencja jest konieczna lub zasadna. Z 

drugiej strony nie zawsze też z przyczyn prawnych, politycznych, praktycznych lub 

ekonomicznych jest możliwa. 

Obszar ochrony zdrowia może być przedmiotem strategicznych działań państwa oraz 

planowania w tym zakresie, które jest próbą zabezpieczenia i wyważenia w tym zakresie 

interesów obywateli i społeczeństwa jako całości. Z punktu widzenia układu odniesienia dla 

redystrybucji dóbr i usług – a w szczególności racjonalizacji i optymalizacji struktury 

wydatków budżetowych, jakim jest budżet zadaniowy, warto powiedzieć, że sfera ochrony 

zdrowia przynależy do dwudziestej funkcji państwa, którą określa się ogólnym mianem – 

zdrowie lub niekiedy jako organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
1
. 

                                                           
1
 Opis funkcji państwa budżetu zadaniowego, s. 22, Departament Reformy Finansów Publicznych. Źródło: 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-zadaniowy/dodatkowe-

informacje . Zaczerpnięto dn. 27.02.2013. 
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Mimo sanacyjnych względów polityki związanej z racjonalizacją wydatków 

publicznych, sfera zdrowia została uznana za ważną. Ochronna rola państwa w tym obszarze 

została wypełniona zgodnie z uprzednim planem. Zgodnie z Informacją o przebiegu 

wieloletniego planu finansowego państwa 2011-2014 z maja 2012 r. „wartości mierników za 

rok 2011 ostatecznie zostały zrealizowane powyżej zamierzonych wartości, co wskazuje na 

poprawną realizację celu”
2
. 

By ułatwić sobie zadanie kontroli wymiaru ochrony zdrowia, państwo może, a często 

musi prognozować, planować, tworzyć strategie i ujmować w programy różne aspekty 

funkcjonowania tego obszaru. Z ekonomicznego punktu widzenia, w gospodarce opartej na 

wolnym rynku i związanej z tym swobodzie wymiany, gdzie gra popytu i podaży oraz 

mechanizm cenowy decydują o alokacji powstających w gospodarce narodowej i 

importowanych zasobów, które są przydzielane tam, gdzie jest na to zapotrzebowanie, a 

strona popytowa dysponuje dostatecznymi środkami na to, proces wymiany powinien być 

efektywny. Nie oznacza to jednak, że zawsze odbywa się to w sposób efektywny. Ze względu 

jednak na newralgiczność tej sfery oraz dramatyczne niekiedy konsekwencje złej, a więc 

nieefektywnej, niesprawiedliwej i dolegliwej dla obywateli alokacji, konieczne jest 

stosowanie różnego rodzaju interwencji. 

Ważną kwestią jest sprawiedliwość alokacji dobór i usług na terenie państwa. Ochrona 

zdrowia jest taką sferą, która w równym stopniu powinna być dostępna wszystkim 

obywatelom. W tym wypadku powstaje konflikt pomiędzy swobodą gospodarowania przez 

podmioty rynkowe oraz konieczną efektywnością wynikającą z konkurencji między 

podmiotami na wolnym rynku, a społeczną sprawiedliwością i solidaryzmem społecznym, 

które są prawami wynikającymi z Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

 Warto również podkreślić, że w sferze ochrony zdrowia można wskazać istnienie 

bardzo skomplikowanego systemu powiązań, interesów oraz wymiany informacji, gdzie na 

dynamikę tych relacji mają wpływ zmienne takie jak: opinie społeczeństwa i pacjentów, rola i 

skuteczność polityki zdrowotnej (strategie, programy i plany), wydatki z budżetów 

gospodarstw domowych, wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, ekonomiczna efektywność podmiotów ze sfery ochrony zdrowia (publicznych 

i niepublicznych), dostępność usług zdrowotnych dla społeczeństwa (finansowa, 

                                                           
2
 Informacja o przebiegu wieloletniego planu finansowego państwa 2011-2014, s. 3, Rada Ministrów, 

Warszawa, maj 2012. Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-
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lokalizacyjna, zakres objęcia ochroną) oraz ich jakość, struktura systemu ochrony zdrowia, 

rosnąca rola oddziaływań racjonalizacyjnych, a więc m.in. budżetowania zadaniowego i 

powiązanych z nim mierników. Problemy asymetrii informacji, pryncypała-agenta i 

ujawniające się na różnych poziomach konflikty interesów nie są tutaj zjawiskiem rzadkim. 

 

Ocena sytuacji w sferze ochrony zdrowia 

Przemiany społeczne oraz zmiany cywilizacyjne związane z rosnącymi wymaganiami wobec 

jednostek i wszechobecną konkurencją, tempem i trybem życia, koncentracją ludności, oraz 

rozwojem technologicznym sprzyjają powstawaniu i utrzymywaniu się licznych chorób 

społecznych (szeroko rozpowszechnionych). Zaliczyć do nich można „choroby zakaźne i 

pasożytnicze (w tym także gruźlica i choroby weneryczne), nowotwory złośliwe, choroby i 

zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
3
. 

Pokrewną kategorią są choroby cywilizacyjne, które określa się jako „zespół dolegliwości, 

których powstawanie i występowanie związane jest z szybkim rozwojem naszej cywilizacji”
4
. 

Do podstawowych przewlekłych chorób cywilizacyjnych zaliczyć można nadciśnienie 

tętnicze, cukrzycę, depresję, astmę oraz niektóre choroby płuc
5
. Choroby cywilizacyjne mają 

często charakter przewlekły, a tego typu dolegliwości charakteryzują się oddziaływaniem na 

„sytuację społeczną, rodzinną i zawodową każdego człowieka, powodując pogorszenie 

jakości życia, ograniczenie możliwości funkcjonowania w życiu codziennym, a w pracy 

spadek wydajności lub absencję”
6
.  

 Nie tylko sprawnie działający system ochrony zdrowia determinuje dobrą kondycję 

społeczeństwa. Do ważnych czynników ochronnych zaliczyć można przede wszystkim 

aktywność fizyczną, niepalenie tytoniu oraz codzienne spożywanie warzyw i owoców
7
. 

Ważna jest również profilaktyka, która odbywa się często przy udziale programów 

państwowych, gdzie ważną rolę odgrywają szczepienia, badania przesiewowe i wizyty u 

lekarza rodzinnego.  Ważnym wskaźnikiem pozwalającym uchwycić opisywane trendy 

                                                           
3
 Por. P. Łysoń (red.), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 61. 

4
 Tamże, s. 69. 

5
 Por. M. Ezzati, S. Vander Hoorn, C. M. Lawes i wsp., Rethinking the “diseases of affluence” paradigm: global 

patterns of nutritional risks in relation to economic development, PLoS Med. 2 (5), 2005. 
6
 P. Łysoń (red.), op. cit., s. 69. 

7
 Por. I. Sakowska, B. Wojtyniak, Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia, s. 185-201, 

W: B. Wojtyniak, P. Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008. 
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zakresie stanu zdrowia w społeczeństwie jest samoocena stanu zdrowia. Można zauważyć, że 

w ciągu pięciu lat poprawiła się subiektywna ocena stanu zdrowia wśród Polaków, co 

pokrywa się w dużej mierze ze światowymi trendami i wynika z wielu starań czynionych na 

różnych szczeblach, by taką tendencję utrzymać. Niemniej jednak wzrasta problem 

przewlekłych chorób cywilizacyjnych, co odzwierciedla wskaźnik odsetka osób mających 

długotrwałe problemy zdrowotne. W latach 2004-2009 wzrósł on o 18,13%, co oznacza 

bardzo wyraźną zmianę.  

Rysunek 1. Stan zdrowia ludności w 2004 i 2009 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2011. 

Można wskazać cztery główne grupy powiązanych ze sobą czynników, które 

warunkują zdrowie człowieka – 1) styl życia (50% wpływ), 2) środowisko fizyczne i 

społeczne życia, pracy, nauki (20%), 3) czynniki genetyczne (20%) oraz 4) działania służby 

zdrowia (10%)
8
. A zatem analizując różne wskaźnik warto pamiętać, że możliwości 

oddziaływania różnego rodzaju programów rządowych z zakresu ochrony zdrowia będą nie 

większe niż 10% w porównaniu z pozostałymi wymienionymi czynnikami. 

                                                           
8
 K. Kuszewski i wsp., Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, s. 10, Załącznik do Uchwały Nr 

90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Źródło: 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf . Zaczerpnięto dn. 

27.02.2013. 
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Narodowy Program Zdrowia będący przedmiotem niniejszej analizy koncentruje się 

na wszystkich wspomnianych wyżej aspektach, a więc zarówno na profilaktyce i promocji 

zdrowia, jak i na zwalczaniu wszechobecnych chorób społecznych i cywilizacyjnych. 

Ważnym warunkiem zachowania zdrowia jest odpowiednia świadomość i aktywność 

wszystkich członków społeczeństwa. Jednak wspomniana świadomość, a co za tym idzie 

ukierunkowana na poprawę zdrowia aktywność, w różnym stopniu rozkłada się w 

społeczeństwie, co dotyka głębszego problemu – społecznej sprawiedliwości i nierówności 

społecznych, a więc również dających się dokładniej zmierzyć nierówności w dochodach, 

które mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem czynników związanych ze zdrowiem, 

niekiedy wręcz prowadząc do błędnego koła – rzutującej nawzajem na siebie pogarszającej 

się sytuacji w różnych wymiarach życia. Nierówności w dochodach odzwierciedla 

współczynnik Giniego podany w tabeli 1 dla przedziału lat 2005-2011. Bardziej obrazowo 

przedstawiają tą sytuację wykresy. Na rysunku 2 przedstawiono nierówności w dochodach dla 

zadanego przedziału na podstawie dziesięciu przedziałów pozycyjnych – grup decylowych, 

gdzie uszeregowano badane osoby rosnąco pod kątem dochodu i podzielono całą zbiorowość 

próby na dziesięć równych części. Dla każdej grupy podano procentowy udział łącznego 

dochodu.  

Tabela 1. Rozkład dochodu rozporządzalnego wg grup decylowych za lata 2005-2011 

Grupy decylowe 
Lata 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pierwsza 2,1 2,2 2,4 2,2 2,2 2,4 2,1 

Druga 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 

Trzecia 5,4 5,5 5,6 5,7 5,6 5,6 5,6 

Czwarta 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 

Piąta 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 7,8 

Szósta 8,9 8,9 8,9 9,0 9,1 8,9 9,0 

Siódma 10,4 10,4 10,3 10,4 10,5 10,4 10,4 

Ósma 12,5 12,4 12,1 12,3 12,3 12,2 12,2 

Dziewiąta 15,5 15,4 15,1 15,1 15,2 15,1 15,2 

Dziesiąta 26,6 26,5 26,9 26,3 26,1 26,6 26,6 

Wsp. Giniego* 0,348 0,344 0,339 0,336 0,336 0,338 0,341 
* Na podstawie danych z tabeli 

       Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 275. 
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Rysunek 2. Nierówności w dochodach na podstawie grup decylowych (lata 2005-2011 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. 

 Na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest krajem o dość wysokim 

współczynniku Giniego, a należy pamiętać, że kraje takie jak Czechy czy Węgry w tym 

samym czasie zaczęły przechodzić na system kapitalistyczny. Współczynnik Giniego dla 

Węgier wynoszący w 2009 r. 0,247 w porównaniu z tą samą miarą dla Polski jest znacznie 

niższy
9
. Warto zatem zastanowić się jak kształtują się wydatki na zdrowie w poszczególnych 

grupach dochodowych dla Polski w zależności od związanego z nimi stopnia zamożności. W 

tabeli 2 przedstawiono dochody oraz wydatki wraz z wydatkami na zdrowie w 

poszczególnych grupach kwintylowych, gdzie kryterium podziału była wysokość dochodu 

rozporządzalnego, na podstawie której wyznaczono granice dla tych grup. 

Tabela 2. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki (w tym na zdrowie) na 1 osobę w 

gospodarstwach domowych według grup kwintylowych w 2011 r. w Polsce 

Wyszczególnienie 
Średnio 

ogółem 

Grupa kwintylowa 

I II III IV V 

Górna granica grupy 

kwintylowej 
- 643,13 zł 925,85 zł 1 225,00 zł 1 700,00 zł x 

Dochód 

rozporządzalny 
1 226,95 zł 399,33 zł 757,07 zł 1 031,65 zł 1 390,76 zł 2 560,29 zł 

Wydatki 1 015,12 zł 502,43 zł 689,43 zł 885,53 zł 1 143,21 zł 1 857,76 zł 

Wydatki na zdrowie 50,41 zł 17,54 zł 30,21 zł 44,17 zł 63,35 zł 96,95 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 

 

                                                           
9
 Por. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html . Zaczerpnięte dn. 

23.02.20113. 
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 Analiza danych zawartych w tabeli 2 oraz zaprezentowanych na rysunku 3 pokazuje, 

że mimo nierówności w poziomie dochodów gospodarstw domowych, wydatki na zdrowie 

stanowią znikomy odsetek wydatków ogółem. Piąta grupa – najbogatszych gospodarstw 

domowych wydaje na zdrowie średniomiesięcznie jedynie dwukrotność średnich wydatków 

gospodarstw domowych ogółem. W gorszej sytuacji jest grupa najbiedniejszych, gdzie 

wydatki na zdrowie stanowią jedynie 35% średniego poziomu wydatków. Biorąc pod uwagę 

fakt, że osoby w tej grupie doświadczają znacznie większej liczby fundamentalnych 

problemów bytowych, różne formy wsparcia oraz zmiany w tym zakresie ze strony państwa 

w zakresie ochrony zdrowia mogą najsilniej dotykać tą grupę i jest ona najbardziej wrażliwa 

na wszelkie zmiany w tym zakresie. Do wydatków na zdrowie można zaliczyć trzy kategorie 

– a) artykuły medyczno-farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny, b) usługi 

ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej, c) usługi sanatoryjne i szpitalne
10

. 

Rysunek 3. Wydatki na zdrowie na tle dochodów i wydatków w gospodarstwach 

domowych w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2. 
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 P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 

259. 
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Rysunek 4. Krzywa Lorenza dla dochodu rozporządzalnego, wydatków oraz wydatków 

na zdrowie w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2. 

 Analiza krzywej Lorenza dla rozkładu dochodów rozporządzalnych, wydatków oraz 

wydatków na zdrowie według grup kwintylowych (rysunek 4) pokazuje ważną tendencję. 

Chociaż koncentracja wydatków jest bardziej równomierna niż w przypadku dochodów 

rozporządzalnych, ponieważ wynosi 0,249, to już koncentracja wydatków na zdrowie jest 

większa (0,304) i liczbowo jej wielkość jest bliska tej dla dochodów rozporządzalnych 

(0,323
11

). Jeżeli założymy, że potrzeby zdrowotne osób uboższych są co najmniej takie same, 

jak potrzeby osób z grup o wyższym poziomie dochodów, to być może, abstrahując od 

świadczeń z NFZ, ta pierwsza grupa nie dysponuje dostatecznym dochodem potrzebnym do 

zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Prawdopodobnie te osoby, gdyby dysponowały 

większym dochodem, to również przeznaczałyby więcej pieniędzy na bezpośrednie wydatki 

związane ze zdrowiem. Tymczasem, osoby bogatsze mogą w większym stopniu zabezpieczyć 

                                                           
11

 Liczony według danych dla grup kwintylowych. 
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swoją sytuację zdrowotną, co może stanowić argument na rzecz zastosowania interwencji w 

postaci refundacji leków i sprzętu medycznego osobom o niższym poziomie dochodu. 

Tabela 3. Przeciętne miesięczne dochody, wydatki i wydatki na zdrowie  

w gospodarstwach domowych za lata 2002-2011 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 

Dochód rozporządzalny 664,21 zł 711,96 zł 735,40 zł 761,46 zł 834,68 zł 

Wydatki 624,99 zł 677,81 zł 694,70 zł 690,30 zł 744,81 zł 

Wydatki na zdrowie 28,32 zł 33,18 zł 35,07 zł 34,72 zł 36,57 zł 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Dochód rozporządzalny 928,87 zł 1 045,52 zł 1 114,49 zł 1 192,82 zł 1 226,95 zł 

Wydatki 809,95 zł 904,27 zł 956,68 zł 991,44 zł 1 015,12 zł 

Wydatki na zdrowie 40,02 zł 43,68 zł 47,90 zł 47,42 zł 50,41 zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 

 

 Analizując dane z lat 2002-2011 można zauważyć, że chociaż dochód rozporządzalny 

wzrósł o 84,72%, to jednak tempo wzrostu średnich wydatków było mniejsze i wynosiło 

62,42%. Chociaż same średniomiesięczne wydatki na zdrowie bardziej wzrosły (wzrost o 

78%) niż średnie wydatki ogółem, to jednak udział wydatków na zdrowie względem dochodu 

rozporządzalnego nie zmienił się w tym okresie znacząco. W 2002 r. średniomiesięcznie 

wydawano na zdrowie 4,26% dochodu rozporządzalnego, a w roku 2011 – 4,11%. Rysunek 5 

w innej formie uwidacznia opisywaną tendencję. 

 

Rysunek 5. Tendencje w zakresie wydatków na zdrowie w porównaniu z dochodami i 

innymi wydatkami gospodarstw domowych w latach 2002-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3. 
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Kolejnym ważnym zagadnieniem jest kwestia różnic pomiędzy poszczególnymi 

regionami lub województwami. Tabela 4 przedstawia średniomiesięczne wydatki na zdrowie 

w 16 województwach. Można zauważyć, że w województwie mazowieckim, gdzie wydatki te 

są najwyższe, średni dochód rozporządzalny na w gospodarstwie domowym w skali miesiąca 

wynosi 1 622,96 zł, co oznacza 4,61% udział wydatków na zdrowie w dochodach. Natomiast 

w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie te wydatki są najniższe, udział ten 

jest mniejszy i stanowi 3,41%. 

Tabela 4. Przeciętne miesięczne wydatki na zdrowie w gospodarstwach domowych 

według województw w 2011 r. 

Wyszczegól-

nienie 

dolno- 

śląskie 

kujawsko-  

pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie 

mało- 

polskie 

mazo- 

wieckie opolskie 

Wydatki na 

zdrowie  54,51 zł  42,10 zł  42,68 zł   47,12 zł  54,58 zł  47,03 zł  74,83 zł  49,14 zł  

województwo 

cd.  

podkar- 

packie podlaskie pomorskie śląskie 

święto- 

krzyskie 

warmińsko- 

mazurskie 

wielko- 

polskie 

zachodnio- 

pomorskie 

Wydatki na 

zdrowie 40,10 zł  45,53 zł  49,71 zł  48,86 zł  46,26 zł  37,44 zł  42,46 zł  40,34 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 

 

Ważnym trendem, który przyczynia się do większego obciążenia budżetów 

gospodarstw domowych jest wzrastająca rola prywatnego sektora ochrony zdrowia, gdzie 

usługi świadczone są na zasadach rynkowych, co wiąże się z ponoszeniem wydatków albo na 

prywatne ubezpieczenia zdrowotne albo w przypadku ich braku – na okazjonalne, płatne 

wizyty w niepublicznych placówkach. Warto tutaj wspomnieć, że wydatki gospodarstw 

domowych na ubezpieczenia związane ze zdrowiem średniomiesięcznie na 1 osobę wynosiły 

w 2011 roku 1,07 zł, co jest wielkością niedużą. Należy jednak pamiętać, że są to wydatki 

poniesione przez tych, którzy zapłacili i zostało to uśrednione na całą grupę badanych. Czym 

innym zatem byłaby kwota, jaką gospodarstwo domowe na jedną osobę średniomiesięcznie 

musiałoby wydatkować, by móc chronić zdrowie w ramach sektora prywatnego i by nie było 

konieczne ponoszenie wówczas dodatkowych wydatków. Wydatki na ubezpieczenia powinny 

być ponadto odwrotnie proporcjonalne do wydatków konsumpcyjnych związanych z ochroną 

zdrowia, a zatem wielkość 50,41 zł średniomiesięcznie na jedną osobę w gospodarstwie 

domowym jest uzależniona od wielkości 1,07 zł na prywatne ubezpieczenia zdrowotne
12

, przy 

czym ze względu na to, że koszt ubezpieczeń zależy od modeli wycen bazujących na 

                                                           
12

 Por. P. Łysoń (red.), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2012, 

s. 119. 
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zjawiskach stochastycznych i korektach związanych z asymetrią informacji (zjawisko selekcji 

negatywnej i pokusy nadużycia), toteż powiązanie tych wielkości za pomocą modelu 

mogłoby być dość trudne. Ogólnie do podstawowych miejsc świadczenia usług medycznych 

można zaliczyć przede wszystkim szpitale i placówki ambulatoryjne. W 2011 roku 

funkcjonowało w Polsce 501 szpitali publicznych oraz 313 niepublicznych. Rysunki 6 i 7 

pokazują tendencje w skali kraju, jeżeli chodzi o liczbę placówek obu typów (publicznych i 

niepublicznych). W przypadku szpitali publicznych od roku 2000 nastąpił spadek ich liczby o 

26,97%. W tym samym okresie (2000-2011) liczba szpitali niepublicznych wzrosła ponad 

dziewięciokrotnie. Liczba szpitali ogółem powiększyła się z 716 placówek do 814, co stanowi 

wzrost o 13,69%. 

Rysunek 6. Liczba szpitali publicznych i niepublicznych w latach 2000, 2005 i 2010 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2008-2011. 

 

Rysunek 7. Liczba szpitali publicznych i niepublicznych w latach 2008-2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2008-2011. 
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Rysunek 8. Liczba łóżek w szpitalach ogólnych i liczba leczonych w latach 2000-2011 

 
Źródło: P. Łysoń (red.), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 

93. 

 

Analizując liczbę szpitali warto wspomnieć o innym ważnym mierniku 

odzwierciedlającym możliwości i dostępność usług związanych z ochroną zdrowia dla 

obywateli, jakim jest liczba łóżek w szpitalach. Rysunek 8 przedstawia zmiany w tym 

zakresie, jakie się dokonały w okresie 2000-2011. Można zauważyć, że chociaż liczba łóżek 

w szpitalach nie zwiększyła się w badanym okresie, to wzrosła liczba leczonych, co skłania 

do przypuszczenia, że wydolność systemu opieki zdrowotnej opartego na leczeniu szpitalnym 

raczej nie poprawiła się i w 2011 roku była mniejsza niż w roku 2000, ponieważ trudno 

zakładać, że na przykład, konieczne, jak się zdaje, w takiej sytuacji, skrócenie czasu 

przebywania pacjenta w szpitalu jest zawsze korzystne. Rysunek 9 z kolei odzwierciedla 

problemy strukturalne związane z niedopasowaniem wielkości oddziałów do wymagań 

związanych z liczbą osób wymagających leczenia na danym oddziale, ponieważ niekiedy 

liczba leczonych na 1 łóżko jest tak duża w porównaniu z liczbą łóżek oraz podobnymi 

relacjami dla innych oddziałów, że można przypuszczać, że nie tyle np. na oddziale 

toksykologicznym lub okulistycznym wymagany jest krótszy pobyt niż na oddziale chorób 

wewnętrznych, co raczej, że mniej jest wykwalifikowanej kadry, mniej przestrzeni w 

szpitalach i środków przeznaczanych na leczenie dolegliwości właściwych dla typu oddziału.
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Rysunek 9. Łóżka i liczba leczonych na 1 łóżko na oddziałach szpitalnych. 
 

 

Źródło: P. Łysoń (red.), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 

96. 

 

Jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę zdrowotną, to proporcja publicznych i 

niepublicznych placówek jest odwrotna niż w przypadku szpitali. Zgodnie z opracowaniem 

GUS dotyczącym zdrowia w 2011 roku „w końcu 2011 roku w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej funkcjonowało ogółem 19,1 tys. ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej (o 

2543 zakłady więcej niż w roku poprzednim), z czego 14,4% stanowiły zakłady publiczne, a 

85,6% - niepubliczne”
13

. Inną ważną rzeczą jest również to, ile udzielono porad na 1 

mieszkańca w tego typu placówkach na terenie poszczególnych województw. Różnice tego 

wskaźnika pomiędzy województwami nie pokrywają się z tradycyjnym podziałem między 

regiony o lepszej i gorszej sytuacji ekonomicznej. Najwięcej porad udzielono w 

województwie śląskim (7,4) i świętokrzyskim (7,3), a najmniej w lubuskim – 5,7. 

 

Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie planowania i racjonalizacji 

wydatków państwa 

Jednym z programów rządowych, którego celem jest utrzymanie sprawności świadczenia i 

zapewnienie równego dostępu do usług zdrowotnych, przy jednoczesnym, w miarę 

możliwości, poszanowaniu zasad efektywności i racjonalności gospodarowania, jest 

                                                           
13

 P. Łysoń (red.), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 111. 
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Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2007-2015
14

. Stanowi on część przygotowanej 

przez Ministerstwo Zdrowia Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013, 

która została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2005
15

. Nadrzędnym celem samego 

programu było „zwiększenie uczestnictwa społeczeństwa w działaniach zmierzających do 

poprawy stanu zdrowia”
16

. Cele strategiczne programu przestawia tabela 5. 

  

Tabela 5. Cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 

Cel strategiczny 1 

 

Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu 

Cel strategiczny 2 

 

Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu nowotworów złośliwych 

Cel strategiczny 3 

 

Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku 

wypadków i ograniczenie ich skutków 

Cel strategiczny 4 

 

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania 

prewencyjno-promocyjne 

Cel strategiczny 5 

 

Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie 

negatywnych skutków przewlekłych chorób układu kostno-

stawowego 

Cel strategiczny 6 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z 

powodu przewlekłych chorób układu oddechowego 

Cel strategiczny 7 Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i 

zakażeniom 

Cel strategiczny 8 Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie 

zdrowia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kuszewski i wsp., Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-

2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Źródło: 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf . Zaczerpnięto dn. 

27.02.2013. 

  

Narodowy Program Zdrowia stanowi duże wyzwanie dla budżetu państwa. Łączna 

kwota planowanych wydatków przewidywana jest na 4 mld 179 mln złotych (około 0,03% 

PKB średniorocznie). Cele strategiczne i operacyjne realizowane są przy pomocy istniejących 

programów, które wypełniają ramy Narodowego Programu Zdrowia. Tabela 6 zawiera ich 

zestawienie, gdzie podano przewidywane finansowanie. 

                                                           
14

 K. Kuszewski i wsp., Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 

Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Źródło: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ 

zal_urm_npz_90_15052007p.pdf . Zaczerpnięto dn. 27.02.2013. 
15

 Por. tamże, s. 8. 
16

 Tamże, s. 8. 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf
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Tabela 6. Finansowanie programów wchodzących w skład Narodowego Programu 

Zdrowia  

Program Przewidywane finansowanie 

Program badań przesiewowych 

noworodków w Polsce 2006-2015 

79,6 mln złotych w latach 2007-2015 

Program psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

2006-2008 

24,1 mln złotych w latach 2007-2008 

Program eliminacji niedoboru jodu na lata 

206-2008 

2 mln złotych w latach 2007-2008 

Narodowy program rozwoju medycyny 

transplantacyjnej POLGRAFT 

210 mln złotych w latach 2007-2015 

Główne programy powiązane z celami 

strategicznymi: 

 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia 

Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego - 

Polkard 

863,5 mln złotych w latach 2007-2015 

Narodowy Program Zwalczania Chorób 

Nowotworowych 

3 mld złotych w latach 2007-2015 

Łączna przewidywana kwota 4 mld 179 mln złotych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kuszewski i wsp., Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-

2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Źródło: 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf . Zaczerpnięto dn. 

27.02.2013. 

 

 Narodowy Program Zdrowia jest efektem procesu planowania w sferze ochrony 

zdrowia. Sam proces planowania jest jednak bardzo złożony. Podczas gdy na poziomie 

wojewódzkim rozpoznawane są potrzeby i oczekiwane korzyści z wprowadzania różnych 

rozwiązań, to na poziomie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia planuje 

się rozdysponowanie środków w powiązaniu z planowaniem budżetu na poziomie 

rządowym
17

. W procesie tym uczestniczy również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

które odpowiada za tworzenie strategicznych planów rozwoju – również w zakresie zdrowia, 

a Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przy Państwowym Zakładzie Higieny 

                                                           
17

 Por. E. Mossialos (red.), Poland. Health system review. Health Systems in Transition, Vol. 13, No. 8, World 

Health Organization, 2011, s. 24. 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf
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przygotowuje długoterminowe programy, które zatwierdza Minister Zdrowia
18

. Narodowy 

Program Zdrowia jest podstawową ramą strategii polityki zdrowotnej i planowania i 

odpowiada za niego Ministerstwo Zdrowia
19

. 

 Skuteczność NPZ jest mierzona grupą mierników porównywanych z poziomem 

odniesienia z roku bazowego – 2005. Wykorzystanie mierników w ocenie skuteczności jest 

cechą charakterystyczną budżetowania zadaniowego i zostanie szerzej omówione w dalszej 

części pracy. 

 

Analiza ekonomiczna systemu i rynku ochrony zdrowia 

Jedną z pierwszych pogłębionych teoretycznych analiz ekonomicznych dotyczących sfery 

zdrowia przeprowadził amerykański ekonomista Kenneth Arrow w 1963 r. Zdaniem Arrowa, 

przyjmując normy ekonomii dobrobytu, ten szczególny problem ekonomiczny – ochrony 

zdrowia – można rozpatrywać jako szereg adaptacji do faktu istnienia niepewności, jeżeli 

chodzi o zakres i częstość (ang. incidence) występowania chorób oraz skuteczności ich 

leczenia
20

. Arrow zwraca również uwagę na to, że ochrona zdrowia jest pojęciem węższym w 

stosunku do pojęcia zdrowia, ponieważ na zdrowie jako takie ma wpływ dużo szerszy zestaw 

czynników
21

. Kenneth Arrow w swojej pracy analizował, na ile i dlaczego sektor ochrony 

zdrowia odchyla się od innych dziedzin życia, w których dokonywana jest wymiana, gdzie 

decydującym czynnikiem kształtującym zachowania podmiotów jest konkurencja
22

. 

Szczególnie ważną rzeczą jest, by alokacja na takim rynku, jeżeli jest on w jakimś stopniu 

konkurencyjny, była Pareto-efektywna, a więc – „żeby nie była możliwa inna alokacja 

zasobów do usług, która mogłaby sprawić, żeby wszystkim uczestnikom mogłoby być z tym 

jeszcze lepiej”
23

. Biorąc pod uwagę warunki polskie warto jednak pamiętać, że osiągnięta 

równowaga konkurencyjna zależy od początkowej dystrybucji siły nabywczej, która wynika z 

własności aktywów i umiejętności, które dyktują ceny na rynku
24

. Ważne jest to ze względu 

na to, że własność w Polsce pojawiła się w wyniku transformacji ustroju gospodarczego, a 

                                                           
18

 Por. tamże, s. 24-25. 
19

 Por. tamże, s. 25. 
20

 K. Arrow, Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, The American Economic Review, Vol. 

53, No. 5, 1963, s. 941. 
21

 Por. tamże, s. 941. 
22

 Por. tamże, s. 941. 
23

 Tamże, s. 942. Jest to tzw. pierwsze kryterium optymalizacji. 
24

 Por. tamże, s. 942-943. 
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skutki tego procesu nie ustały. Nadal szczególnie widoczne jest to w sektorze ochrony 

zdrowia, gdzie daleko idąca powściągliwość w zmienianiu tego, co działa dość dobrze, na 

rzecz niepewnych, chociaż być może lepszych rozwiązań, sprzyja konserwowaniu się 

pewnych stanów i porządków pośrednich – pomiędzy tym, co jest owocem myśli 

wypracowanej na fundamentach poprzedniego ustroju i układu sił, a tego, co umożliwił i 

wyzwolił proces transformacji ustrojowej. Z drugiej strony, sfera związana z ochroną zdrowia 

wymaga dużo bardziej systemowego i społecznego spojrzenia niż inne dziedziny życia, w 

których alokacja dóbr i usług może odbywać się przy pomocy rynku. Szczególnie trudna do 

oddzielenia jest kwestia osobistych i społecznych kosztów i korzyści. Niemniej jednak Arrow 

rozważa teoretyczne koncepcje, że możliwe jest po odpowiedniej cenie uzyskanie odporności 

np. na choroby, którymi człowiek może się zarazić komunikując się z innym człowiekiem
25

. 

Prawdopodobnie racjonalny wariant, a więc również taki, który powinien być poważnie 

rozpatrywany przez polityków gospodarczych, leży po środku. Świadomość choćby skali 

ryzyka, na które narażone jest społeczeństwo i współdzielenie tego ryzyka nakazuje podjęcie 

wspólnych działań na rzecz jego eliminacji bądź kontroli. Tak więc, sfera ochrony zdrowia 

wiąże się z wieloma interakcjami o charakterze nierynkowym
26

. Zdarzają się na przykład 

prywatne darowizny na rzecz szpitali i innych placówek związanych ze sferą ochrony 

zdrowia. Ponadto, bryłowatość i niepodzielność podstawowych jednostek świadczących 

usługi zaprzecza również koncepcjom rynkowym, które zakładają elastyczne dostosowania po 

stronie popytowej i podażowej – w tym wypadku koszty stałe związane z amortyzacją 

drogiego sprzętu, pewne minima kadrowe itd. np. w małym powiatowym szpitalu, mogą 

uwidaczniać, dlaczego państwo musi dotować takie placówki, by możliwe było świadczenie 

ważnych usług w sposób cywilizowany, a więc do pewnego stopnia kompleksowy i ciągły. Z 

drugiej strony zdrowie jest tak fundamentalnym dobrem, że pewna sztywność po stronie 

popytowej również może być obserwowana. W dodatku wspomniane zagadnienia w 

najmniejszym stopniu nie wyczerpują katalogu nieodłącznych różnic względem obszarów, 

które są w sposób naturalny rynkowe. Do pozostałych problemów można zaliczyć trudną 

kwestię wyceny usług medycznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Dla porównania warto 

podać również argumenty, jakimi posłużył się Joseph Stiglitz uzasadniając rolę państwa w 

sferze ochrony zdrowia. Jego zdaniem są trzy powody, dla których konieczna jest interwencja 

                                                           
25

 Tamże, s. 944. 
26

 Por. tamże, s. 954. 
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i wynikają one z niedoskonałości informacji, ograniczonej konkurencji w tej sferze oraz 

częstym brakiem motywu zysku w różnych aspektach funkcjonowania opieki zdrowotnej
27

. 

 W wymiarze makroekonomicznym można omówić mechanizm finansowania sfery 

ochrony zdrowia w gospodarce. Ważne w tym wypadku jest wskazanie podmiotów, które 

wydatkują środki na ten cel oraz podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie usług. Warto 

również niezależnie od tego, czy chodzi o sektor prywatny czy państwowy podzielić wydatki 

na usługi związane z ochroną zdrowia, które pochodzą z rynkowego lub państwowego 

systemu ubezpieczeń, a także takie, które są dokonywane bezpośrednio przez obywateli lub 

przez państwo na rzecz obywateli jako dotacja usprawniająca działanie całego systemu. 

Rysunek 10 ujmuje wszystkie wspomniane elementy w ramach ruchu okrężnego w 

gospodarce. Przyjmując za punkt wyjścia analizy przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa 

państwowe), można zauważyć, że to one kreują Produkt Krajowy Brutto, który następnie 

podlega podziałowi.  Zanim możliwe będzie odzwierciedlenie tego produktu w postaci 

dochodów z pracy oraz zysków, podmiotem, do którego płynie część strumienia 

pochodzącego z PKB jest państwo. Trafiają tam podatki bezpośrednie oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne – w tym ubezpieczenie zdrowotne. W tym miejscu ruchu okrężnego 

państwo może dokonywać również interwencji w postaci transferów na rzecz jednostek w 

postaci różnego rodzaju dodatków, zasiłków itd., które pomagają niektórym podmiotom 

uzyskać większą siłę nabywczą potrzebną do realizacji codziennych czynności, w tym 

zachowania zdrowia. Następnie konsumenci mogą bezpośrednio swój dochód rozporządzalny 

wydatkować na zdrowie lub ubezpieczyć się w ramach rynkowego systemu ubezpieczeń, by 

w razie zaistnienia sytuacji, z którą związane jest ubezpieczenie, możliwe było uzyskanie 

świadczenia. Sektor prywatny zamienia również oszczędności gospodarstw domowych w 

inwestycje – w tym inwestycje w sektor ochrony zdrowia – różnego rodzaju instytucje i 

miejsca świadczenia usług związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Dalej w ruchu 

okrężnym, będąc już po stronie wydatków warto zauważyć, że do sumy wydatków 

konsumpcyjnych i inwestycyjnych możliwych dzięki oszczędnościom gospodarstw 

domowych, dochodzi strumień wydatków rządowych. Mogą to być wydatki na 

funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. 

Również kwestia różnego rodzaju ryzyka zostaje zabezpieczona istnieniem systemu 

ubezpieczeń społecznych, z którego wypłacane są świadczenia w przypadku zaistnienia 

zdarzeń związanych z przewidzianym katalogiem różnych rodzajów ryzyka związanego ze 

                                                           
27

 J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 369-372. 
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stanem zdrowia obywateli. Można zauważyć, że wiele aspektów sfery ochrony zdrowia 

dotychczas realizowanej w ramach państwa, może być w całości lub w części przenoszonych 

do sektora prywatnego, w którym podstawowym mechanizmem wymiany jest rynek. W tym 

wypadku konieczna jest świadomość obywateli, że mogą we własnym zakresie ubezpieczać 

się na różne zdrowotne okoliczności, co również ma wpływ poziom ewentualnych wydatków 

bezpośrednich związanych ze zdrowiem – można bowiem np. zapłacić jednorazowo za wizytę 

w prywatnej placówce lub wykupić roczny pakiet lub ubezpieczenie, który zawiera w sobie 

kilka bezpłatnych wizyt itd. 

Rysunek 10. Ruch okrężny między gospodarstwami domowymi, państwem i 

przedsiębiorstwami z uwzględnieniem prywatnego i publicznego systemu ubezpieczeń. 

→ Świadczenia →
→ Inwestycje →

Składki na
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Oszczędności Konsumpcja
Podatki
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Źródło: opracowanie własne częściowo inspirowane książką D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. 

Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 35. 

 

 Bardziej precyzyjnie sam mechanizm finansowania ochrony zdrowia pokazuje 

rysunek 11, gdzie uwzględnione są wszystkie transfery wydatków na funkcjonowanie sfery 

ochrony zdrowia – za równo odbywające się w sferze publicznej, jaki prywatnej, a także 

pomiędzy nimi. Uwzględnione zostały również różne poziomy agregacji i koordynacji 

działań, a także relacje różnych źródeł finansowania z dostawcami usług. 
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Rysunek 11. Przepływy finansowe w systemie ochrony zdrowia w Polsce w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Mossialos (red.), Poland. Health system review. Health Systems in 

Transition, Vol. 13, No. 8, World Health Organization, 2011, s. 24. 

 

Najważniejszym elementem analizy finansów sfery ochrony zdrowia jest systemowa 

analiza wydatków publicznych i prywatnych, którą można przeprowadzić w oparciu o 

Narodowy Rachunek Zdrowia, którego metodologia została w 2000 roku opracowana przez 
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Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dzięki tej metodzie można 

zestawiać wydatki w trzech wymiarach – według płatników (kto wydatkuje pieniądze na 

ochronę zdrowia), dostawców usług i dóbr medycznych (do kogo trafiają te środki) oraz 

funkcji tychże usług i dóbr (czego konkretnie ta płatność dotyczy)
28

. Klasyfikacja 

funkcjonalna zawarta w tej metodologii dzieli obszar opieki zdrowotnej na a) „grupę usług i 

dóbr indywidualnej opieki zdrowotnej tj. usługi lecznicze, usługi rehabilitacyjne, długotrwałą 

opiekę pielęgnacyjną, usługi pomocnicze, leki i inne produkty medyczne”
29

 oraz na b) „grupę 

usług i dóbr konsumowanych zbiorowo tj. działania związane z profilaktyką i zdrowiem 

publicznym, zadania o charakterze administracyjnym i z zakresu zarządzania”
30

. Warto 

również podkreślić, że oddzielnie traktuje się wydatki bieżące od inwestycyjnych
31

, co 

ułatwia dalsze analizy makroekonomiczne i z tego względu w analizie sfery ochrony zdrowia 

w dalszej części niniejszej pracy najważniejsze będą dane zawarte w tabelach 7 i 8. 

Tabela 7. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w latach 2007-2010 (łącznie z wydatkami 

sektora Zagranica) 

Wyszczególnienie 
2007 2008 2009 2010 

mln zł 

Produkt Krajowy Brutto 1 176 737 1 275 432 1 344 383 1 416 392 

    

   

  

Publiczne wydatki bieżące 50 016 60 214 64 763 66 505 

z tego: 

   

  

Wydatki budżetu państwa 4 779 5 391 2 049 1 885 

Wydatki JST 970 1 014 2 973 3 547 

Fundusze ubezpieczeń  

społecznych 44 268 53 809 59 741 61 074 

Prywatne wydatki bieżące 20 872 23 224 25 622 25 629 

z tego: 

   

  

Wydatki bezpośrednie  

gospodarstw domowych 18 337 20 025 22 018 21 817 

Inne wydatki prywatne  

na ochronę zdrowia 2 535 3 199 3 605 3 812 

Razem wydatki bieżące 70 888 83 438 90 385 92 134 

Inwestycje 3 585 5 869 6 590 6 710 

Wydatki ogółem  

na ochronę zdrowia 75 665 89 307 96 976 98 845 
Źródło: tak jak w tabeli 8. 

                                                           
28

 Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 rok, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i 

Warunków Życia, Notatka informacyjna, Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r., s. 1. 
29

 Tamże, s. 1. 
30

 Tamże, s. 1. 
31

 Por. tamże, s.1. 
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W latach 2007-2010 wydatki ogółem na ochronę zdrowia zwiększyły się nominalnie o 

23 180 mln zł. Oznacza to wzrost o 30,64%. W relacji do Produktu Krajowego Brutto 

oznaczało to wzrost o 0,55 punktów procentowych. W tym czasie zmalały wydatki z budżetu 

państwa na rzecz wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatków z funduszu 

ubezpieczeń społecznych. W latach 2007-2008 zwiększono wydatki na inwestycje w relacji 

do PKB o w 0,16 punktów procentowych i w latach 2009-2010 udało się utrzymać wydatki 

inwestycyjne na podobnym poziomie jak w 2008 roku. Dane z Narodowego Rachunku 

zdrowia można powiązać ze schematem zaprezentowanym na rysunku 11, gdzie pokazane są 

wszystkie kanały transferowania środków na ochronę zdrowia. Można zauważyć, że środki 

pochodzące ze składek zbieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywanych 

do Narodowego Funduszu Zdrowia, nie były w stanie pokryć wszystkich potrzeb 

finansowych w tej sferze, mimo rosnących wpływów z tytułu składek. Nie można jednak tych 

rozważań prowadzić w oderwaniu od kwestii efektywności systemu, której zachowanie na 

takim poziomie, jak w sektorze prywatnym nie jest możliwe ze względu na różne 

niedoskonałości rynku w zakresie zaspokajania potrzeb związanych ze zdrowiem. 

Tabela 8. Wydatki ogółem na ochronę zdrowia w latach 2007-2010 (łącznie z wydatkami 

sektora Zagranica) – ujęcie procentowe 

Wyszczególnienie 
2007 2008 2009 2010 

% PKB 

Produkt Krajowy Brutto 100,00 100,00 100,00 100,00 

  

 

  

  

  

Publiczne wydatki bieżące 4,25 4,72 4,82 4,70 

z tego:         

Wydatki budżetu państwa 0,41 0,42 0,15 0,13 

Wydatki JST 0,08 0,08 0,22 0,25 

Fundusze ubezpieczeń  

społecznych 3,76 4,22 4,44 4,31 

Prywatne wydatki bieżące 1,77 1,82 1,91 1,81 

z tego:         

Wydatki bezpośrednie  

gospodarstw domowych 1,56 1,57 1,64 1,54 

Inne wydatki prywatne  

na ochronę zdrowia 0,22 0,25 0,27 0,27 

Razem wydatki bieżące 6,02 6,54 6,72 6,50 

Inwestycje 0,30 0,46 0,49 0,47 

Wydatki ogółem  

na ochronę zdrowia 6,43 7,00 7,21 6,98 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowy Rachunek Zdrowia za 2008 rok, GUS, Materiał na 

konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010, s. 2, Narodowy Rachunek Zdrowia za 2009 rok, GUS, Materiał na 

konferencję prasową w dniu 26 lipca 2011, s. 2, Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 rok, GUS, Materiał na 

konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012, s. 2. 
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 Analizując ekonomiczny wymiar służby zdrowia nie sposób również pominąć analizy 

mechanizmu cenowego w tej sferze. W sytuacji, gdy w systemie ochrony zdrowia państwo 

jest dominującym dostawcą usług, podaż jest względnie stała, ustalana w ramach decyzji 

politycznych. Można mówić tutaj również o dwóch ważnych prawidłowościach. Z jednej 

strony „większość usług z zakresu opieki zdrowotnej jest w całości dotowana, czyli pacjent 

nie ponosi żadnych opłat w punkcie konsumpcji, a zatem efektywny popyt jest większy od 

tego, który wystąpiłby, gdyby pacjenci musieli płacić” 32
. Z drugiej strony, „ponieważ nie ma 

systemu cen umożliwiającego pogodzenie podaży z popytem, więc popyt przewyższa podaż. 

Kto otrzyma świadczenia zdrowotne określają czynniki pozacenowe, na przykład listy 

oczekujących”
33

. Rysunek 12 przedstawia omówioną charakterystykę popytu i podaży na 

rynku zdrowia. 

Rysunek 12. Popyt i podaż w warunkach sfery ochrony zdrowia zdominowanej przez 

państwo. 

 

Źródło: S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, ABC Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012, s. 25. 

                                                           
32 S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 

2012, s. 25. 
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 Tamże, s. 25. 
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 Rozpatrując dalej mechanizm cenowy na rynku zdrowia warto posłużyć się również 

analizą marginalną. Dostarczanie dóbr publicznych lub niektórych dóbr prywatnych jest 

zagadnieniem dość specyficznym. By móc zrozumieć efektywność działania podmiotów z 

zakresu ochrony zdrowia, warto rozważyć występujące w tym obszarze niedoskonałości 

rynku, a w szczególności konieczność występowania monopoli naturalnych. Mamy do 

czynienia z takimi podmiotami w szczególności wtedy, gdy „produkcja niektórych dóbr 

prywatnych charakteryzuje się tak dużymi kosztami stałymi i tak niskimi kosztami 

krańcowymi, że przeciętny koszt za jednostkę spada w miarę wzrostu produkcji”
34

. Istnienie 

takich podmiotów ma zwykle uzasadnienie technologiczne, ale przyczyny niekiedy mogą być 

również polityczne
35

. Ogólne kryterium ekonomiczne – efektywności w sensie Pareta to 

wyrównanie się ceny z kosztem krańcowym, jednak „monopolista produkuje na poziomie, 

przy którym krańcowy przychód równa się krańcowemu kosztowi, i z tego powodu wytwarza 

zbyt mało produktu”
36

. Monopol taki powstaje dzięki istnieniu bariery w postaci kosztów 

stałych, a „spadający koszt przeciętny oznacza, iż największa firma może zdominować 

wszystkie inne i konkurencja do prowadzi do sytuacji, gdy na rynku dominuje jedno 

przedsiębiorstwo”
37

. Jednak warunkiem utrzymania rentowności jest żądanie wyższej ceny 

niż koszt krańcowy, ponieważ „wysokie koszty stałe oznaczają, że koszt przeciętny zawsze 

przewyższa koszt krańcowy”
38

. Opisaną sytuację pokazuje rysunek 13, gdzie pokazane jest, 

że „gdyby monopolista działał w punkcie, w którym cena równa się kosztowi krańcowemu, to 

wytwarzałby jakiś efektywny poziom produkcji ( ), ale nie byłby w stanie pokryć swoich 

kosztów”
39

, natomiast „gdyby wymagano, aby monopolista wytwarzał produkcję na 

poziomie, przy którym cena równa się kosztowi przeciętnemu ( ), to pokrywałby swoje 

koszty, ale wytwarzałby zbyt małą produkcję w porównaniu z ilością efektywną”
40

. 

Racjonalne działanie monopolisty polega zatem na uzyskiwaniu renty monopolistycznej 

dzięki utrzymywaniu wysokich cen, kosztem mniejszej produkcji, co pokazuje rysunek 14. 

Mniejsza produkcja oznacza stratę zasobów, a więc w przypadku podmiotów ze sfery ochrony 

zdrowia oznacza to po prostu mniejszą wydajność działania systemu dostarczania usług 

zdrowotnych, co również pokazane zostało na rysunku 12. Znane problemy związane z 

ujemną rentownością wielu szpitali w Polsce pokazują, że tak czy inaczej konieczne są 

                                                           
34

 T. Getzen, Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 392. 
35

 Por. tamże, s. 393. 
36

 H. R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 445. 
37

 T. Getzen, op. cit., s. 392. 
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 Tamże, s. 392. 
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 Tamże, s. 446. 
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interwencje państwa w postaci dotacji, by utrzymać rentowność tych jednostek. Trudno 

bowiem zachęcić zarówno obywatela do płacenia wyższych cen, jak i dostawcę usług do 

dostarczania ich po cenach niższych, co w przypadku monopolu naturalnego jest trudne ze 

względu na wysokie koszty przeciętne. 

Rysunek 13. Koszty w monopolu naturalnym a ceny ustalane przez monopolistę. 

`  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 446. 

 

Rysunek 14. Strata zasobów spowodowana istnieniem naturalnego monopolu. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Getzen, Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 393. 
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Zmierzając do analizy ekonomicznej sfery ochrony zdrowia z punktu widzenia 

skuteczności programów polityki zdrowotnej, warto omówić jeszcze kwestię efektywności 

tych programów, co jest również ważnym elementem podejścia budżetowania zadaniowego, 

które dotyczy efektywności finansowania. 

 Pojęcie efektywności jest bardzo wieloznaczne i w różnych kontekstach oraz 

dziedzinach życia oznacza wydajność, sprawność, produktywność, skuteczność. Ze względu 

na to, że współczesna ekonomia zdominowana jest przez kategorie pojęciowe świata 

angloamerykańskiego, to warto zwrócić uwagę na to, że w tym kręgu kulturowym 

rozgranicza się efficiency jako wydajność lub sprawność
41

, co można rozumieć jako 

intensywność osiągania celu
42

 oraz efficacy tłumaczonej jako skuteczność
43

, co można 

rozumieć jako zdolność do osiągania celu. Z kolei pojęcie effectiveness obejmuje obie wyżej 

wymienione składowe. Rysunek 15 pokazuje w jeszcze inny sposób aspekty pojęcia 

efektywności, gdzie z jednej strony aspekt sprawności obejmuje sposób, proces dochodzenia 

do celu, a z drugiej strony zagadnienie skuteczności, które wiąże się z podejmowaniem 

właściwych decyzji. 

Rysunek 15. Składowe pojęcia efektywności. 

 

Źródło: K. Dubas, Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody pomiaru, Problemy 

Zarządzania, Vol. 9, No. 3, 2011, s. 104. 

 

Odnosząc pojęcie efektywności do sfery ochrony zdrowia można powołać się na 

liczne koncepcje jej osiągania w tym obszarze. Zgodnie z raportem WHO z 2000 roku 

poprawa efektywności funkcjonowania systemów ochrony zdrowia może nastąpić tylko 

                                                           
41

 Por. K. Dubas, Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody pomiaru, Problemy 

Zarządzania, Vol. 9, No. 3, 2011, s. 103. 
42

 A więc jak szybko, jak sprawnie, jak dużo w jednostce czasu można osiągnąć tego, co określa nasz cel. 
43

 Por. K. Dubas, op. cit., s. 103. 
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wtedy, gdy właściwe będzie działanie czterech podstawowych jego funkcji „(1) przywództwa 

w zakresie zdrowia, (2) stabilnego finansowania, (3) zapewnienia odpowiednich zasobów 

oraz (4) dostarczania świadczeń”
44

. Istnieją również dużo bardziej precyzyjne ramy 

efektywności, gdzie można tą kategorię podzielić na efektywność techniczną, kosztową i 

alokacyjną
45

. Celem efektywności technicznej jest ograniczenie marnotrawstwa
46

 zasobów
47

, 

a pogorszenie tego wymiaru może nastąpić przy niedoinwestowaniu. Kolejny rodzaj 

efektywności – efektywność kosztowa – ma na celu oszczędność środków finansowych
48

. W 

tym wypadku „dane wyniki nie mogą być osiągnięte przy niższym poziomie kosztów”
49

. 

Celem efektywności alokacyjnej natomiast jest maksymalizacja wartości dla społeczeństwa, 

gdzie warunkiem jest to, by sytuacja żadnej jednostki nie została pogorszona, gdy poprawiana 

będzie sytuacja innej jednostki
50

. 

Istnieje bardzo wiele metod pomiaru efektywności w sferze ochrony zdrowia w skali 

makro. Obecnie głównym narzędziem służącym do tego celu są zestawy wskaźników, które 

zestawiają nakład i efekt, gdzie ważnym elementem jest dokonanie kategoryzacji właśnie 

efektów (celów, wyników) funkcjonowania systemu zdrowotnego
51

. Często oceny 

efektywności w skali makro dokonuje się poprzez porównania pomiędzy krajami. 

Warto również podkreślić, że niekiedy uważa się, że efektywność systemów ochrony 

zdrowia stanowi jeden z jej celów obok pozostałych, do których można zaliczyć długość 

życia, dostęp do usług, czy też jakość świadczeń
52

. 
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Budżetowanie zadaniowe jako sposób na ulepszenie prowadzenia polityki 

zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia 

Budżetowanie zadaniowe jako metoda racjonalizacji i zwiększania efektywności wydatków 

budżetowych służy usprawnianiu mechanizmu alokacji środków publicznych. Oczywiście, 

wymiar społecznej sprawiedliwości jest równie ważny, ale jego istota ujmowana jest w 

ramach celów strategicznych programów z zakresu ochrony zdrowia. Na przykład ósmy cel 

strategiczny Narodowego Programu Zdrowia postuluje „zmniejszenie różnic społecznych i 

terytorialnych w stanie zdrowia”. 

 Zasada racjonalizacji w ramach podejścia budżetowania zadaniowego w praktyce 

spełniana jest przy pomocy zastosowania bazy mierników, które zastępują tradycyjne analizy 

ekonomiczne
53

. Podejście to jest szczególnie ważne tam, gdzie zamierzona poprawa w danej 

sferze powinna odbywać się w zakresie określonej, trudnej do kwantyfikacji zmiennej 

jakościowej lub zestawu takich zmiennych
54

, przy czym trudne i dyskusyjne jest ustalenie 

katalogu tych zmiennych oraz relacji i hierarchii pomiędzy nimi. 

 Chociaż można wskazać wiele mierników, które można zastosować do pomiaru 

efektywności systemu ochrony zdrowia, to istnieje pewna grupa parametrów podstawowych, 

do których zaliczyć można czynniki takie jak śmiertelność noworodków oraz długość życia
55

. 

Zgodnie z wytycznymi sformułowanymi przez Departament Reformy Finansów Publicznych 

w Ministerstwie Finansów efektywność obszaru zdrowie, jako 20. funkcji państwa mierzona 

jest przy pomocy szerokiego katalogu mierników
56

. Rysunki 16 i 17 przedstawiają rosnącą 

popularność układu zadaniowego w zakresie wydatków na ochronę zdrowia. 
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Rysunek 16. Liczba planowanych na dany rok mierników o dających się określić 

wartościach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Baza mierników. Funkcja 20, Departament Reformy Finansów 

Publicznych. Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-

zadaniowy/baza-miernikow . 

 

 

Rysunek 17. Liczba mierników o określonych wartościach zawarta w informacji o 

wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym za dany rok 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym za lata 

2008-2011, Strona internetowa Ministerstwa Finansów. 

 

Najważniejszym miernikiem efektywności systemu ochrony zdrowia jest 

przewidywana długość życia
57

. Można powiedzieć, że ta kategoria odnosi się do szerszej 

grupy mierników, do których można zaliczyć trzy najważniejsze: (1) przeciętne dalsze 
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trwanie życia w chwili urodzenia, (2) przeciętne dalsze trwanie życia w zdrowiu (HLY) oraz 

(3) oczekiwana długość życia w zdrowiu (HALE)
58

. Wśród bardziej skomplikowanych 

mierników można również wskazać lata życia skorygowane jakością (QALY). Ostatni 

wskaźnik uwzględnia subiektywny aspekt satysfakcji z życia w zdrowiu w porównaniu z 

sytuacją choroby, ponieważ np. „oceniono, że przeżycie dziesięciu lat przy ciągłej 

konieczności szpitalnego leczenia chory zakaźnej warte jest tylko 1,6 roku normalnego 

życia”
59

. 

 

Podsumowanie 

Narodowy Program Zdrowia to raczej luźna rama, strategia, w pewnym stopniu, biorąc pod 

uwagę europejskie trendy w planowaniu wydatków, przejaw bardziej myślenia w ogólnych 

kategoriach, a być może nawet myślenia życzeniowego. Poszukując materiałów do analiz 

można było doświadczyć przejawów braku harmonizacji NPZ z programami szczegółowymi 

oraz ich realizacją w poszczególnych województwach, powiatach i gminach. 

Zastosowanie mierników w NPZ ukazuje tendencję do planowania w oparciu o 

budżetowanie zadaniowe, jednak w kolejnych latach 2008-2011 przyjmowano zupełnie inne 

mierniki dla celów określenia efektywności systemu ochrony zdrowia, niż te, które 

postulowano w Narodowym Programie Zdrowia. Można tutaj dokonać porównania zaledwie 

samych kilku mierników, ale nie ma sprawozdań z realizacji NPZ na poziomie kraju – są 

tylko dla wybranych województw, co uniemożliwia sensowne porównania. Na przykład w 

NPZ jako miernik niwelacji różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji 

wykorzystano średnią długość życia. Uznano, że „zwiększenie długości życia w 

województwach o najniższej średniej długości życia o 2 lata wśród mężczyzn i o 1 rok wśród 

kobiet będzie mogło być uznane za sukces”
60

. Niestety w informacji o wykonaniu wydatków 

w układzie zadaniowym za lata 2008-2011 średnią długość życia wykorzystuje się już jako 

ogólną kategorię określającą stan zdrowia, chociaż nadal wskaźnik ten jest traktowany jako 

miara zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Można zauważyć, że po kryzysie 
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z 2007 roku nastąpiły intensywne prace nad wprowadzaniem nowej bazy mierników 

wzorowanej na tych, które wypracowano w ramach wspólnych wysiłków koordynacyjnych 

organizacji takich jak WHO i OECD, a Narodowy Program Zdrowia stał się mniej istotnym 

narzędziem koordynacji polityki zdrowotnej w Polsce. Analizując szerszy kontekst NPZ 

można jednak zmierzyć pewne tendencje i chociaż szczegółowe cele i mierniki stosowane w 

pomiarze efektywności systemu ochrony zdrowia w niewielkim stopniu ze sobą 

korespondują, to można uznać, że cel operacyjny 3.6 Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia, 

która jest szerszą ramą dla NPZ został osiągnięty, ponieważ sformułowany był jako 

„wzmocnienie uczestnictwa społeczeństwa w działaniach zmierzających do poprawy stanu 

zdrowia”
61

, a w latach 2007-2011 nastąpił wzrost prywatnych wydatków na zdrowie o 

25,96%. 

Wśród proponowanych i wykorzystywanych mierników widać pewien brak ich 

uporządkowania, organizacji, hierarchizacji i systematyzacji oraz dość poważny chaos 

metodologiczny – połączenie różnych źródeł, poziomów agregacji, punktów odniesienia (kraj 

vs zagranica – w materiałach porównawczych) przy braku pewnego porządku i hierarchii tych 

punktów odniesienia. Zatem jest tutaj miejsce na dokonanie systematyzacji, co może być 

przedmiotem dalszych analiz i ulepszeń. Na początek można wskazać źródła takiego stanu 

rzeczy – złożona materia obszaru związanego z opieką zdrowotną, a także wielość wymagań, 

wytycznych i regulacji prawnych, z drugiej strony brak systematycznego, naukowego 

podejścia do organizacji pomiaru efektów finansowania w zakresie tej funkcji. W dalszych 

analizach można byłoby spróbować dokonać oceny mierników i wskazać miernik lub grupę 

mierników, które mogą najwiarygodniej oddawać różne sytuacje w zależności od celu np. 

stopień realizacji funkcji państwa, stopień osiągnięcia celu, efektywność tych działań, a także 

bardziej abstrakcyjne, makroekonomiczne skutki, które można powiązać z poziomem 

określonych mierników. Mierniki docelowo powinny tworzyć system oparty na celach 

społecznych i fundamentalnych dla społeczeństwa wartościach, gdzie celem może być 

efektywność, a do wartości można zaliczyć bardziej filozoficzne kategorie takie jak równość, 

sprawiedliwość
62

, jakość, czy też poszanowanie godności i podmiotowości pacjenta
63

. 
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Niniejsza analiza może być również podstawą do pogłębienia zagadnienia 

„efektywność a sprawiedliwość” w sferze ochrony zdrowia, ponieważ konieczne jest 

znalezienie równowagi pomiędzy wieloma różnymi interesami i wymaganiami. Wyzwaniem 

są tutaj nowe metody budżetowania, harmonizacja przepisów w ramach Unii Europejskiej, 

wzrost znaczenia działań na poziomie lokalnym i konkurencja pomiędzy poszczególnymi 

województwami i mniejszymi jednostkami samorządu terytorialnego
64

. W dalszych analizach 

ważna byłaby identyfikacja i opis różnych nietypowych zjawisk, anomalii, deformacji 

systemu np. szczegółowość niektórych projektów z obszaru zdrowotnego i skala finansowania 

większa na poziomie lokalnym, samorządowym niż niektórych programów rządowych. Być 

może jest to kwestia wykorzystania programów unijnych – a więc dochodzi rywalizacja 

dwóch ośrodków władzy i zarazem wsparcia finansowego. Można przeanalizować możliwe 

skutki takiej rywalizacji – te dobre – na przykład konkurencja jako mechanizm zwiększający 

efektywność alokacji zasobów vs problem asymetrii informacji – np. prowadzenie gry o to, 

„kto będzie lepszym wujkiem” państwo czy Unia Europejska i pokusa nadużycia oraz 

problem selekcji negatywnej i inne zjawiska związane z asymetrią informacji. 

Porzucenie tradycyjnej analizy ekonomicznej jest zabiegiem wygodnym, 

standaryzującym i ułatwiającym formalizację powtarzających się co roku procedur oraz 

integrację polityk pomiędzy krajami UE, jednak w tak wrażliwym systemie, jakim jest system 

ochrony zdrowia może okazać się to bardzo niebezpieczną tendencją, jeżeli uwzględni się 

wszystkie wskazane w niniejszej pracy wnioski wynikające z analiz danych GUS oraz 

zalecenia wynikające z wielu analitycznych ujęć pochodzących z teorii ekonomii, które 

zostały również bardzo rozwinięte jeżeli chodzi o wyjaśnianie mechanizmów w ramach sfery 

ochrony zdrowia, a które zostały w niniejszej pracy zasygnalizowane. Analiza samego 

Narodowego Programu Zdrowia natomiast, w kontekście budżetowania zadaniowego, 

zakładając, że jednak ten trend się utrzyma, ukazuje, że polityka zdrowotna będzie wymagała 

zupełnie nowego programowania wraz z rozwojem nowej bazy odniesienia dla pomiaru 

wydajności tej sfery. Warto byłoby jednak zachować głęboką refleksję ekonomiczną 

formułując cele strategiczne i ramy programu, a świadomość metodologiczną układu 
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zadaniowego powiązanych wydatków, gdy tworzone będą konkretne mierniki służące ocenie 

efektów działania programu, widocznym dzięki mierzonemu i odzwierciedlanemu w postaci 

konkretnych mierników stopniowi realizacji założonych konkretnych celów operacyjnych. 

  


