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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Rozwoju Systemu 
Ochrony Zdrowia na 
lata 2021-2027, z 
perspektywą do 
2030 r., str str. 42, 
206-208 

Z dokumentu strategicznego jakim 
jest „Zdrowa przyszłość” należy 
wykreślić szczegółowe planowane 
rozwiązania legislacyjne dotyczące 
restrukturyzacji sektora 
szpitalnictwa takie jak:  
- utworzenie profesjonalnego, 
scentralizowanego system nadzoru 
poprzez powołanie Agencji Rozwoju 
Szpitali, której zasadniczym celem 
będzie zapewnienie rozwoju sektora 
szpitalnictwa oraz wspieranie 
procesów restrukturyzacji szpitali, 
certyfikacja umiejętności kadry 
zarządzającej, uporządkowanie 
struktury świadczeniodawców, 
wykorzystanie efektu skali – 
interwencje obejmujące wszystkie 
podmioty np. wymiana sprzętu, 
zakupy wspólne; stworzenie 
Centrum Usług dla szpitali; 

 W dokumencie jako remedium na 
rozwiązanie problemów 
szpitalnictwa wskazano 
restrukturyzację szpitali zmierzającą 
w kierunku centralizacji, a autorzy 
projektu zdają się upatrywać 
problemów finansowych podmiotów 
leczniczych niemal wyłącznie w 
niewłaściwym zarządzaniu 
szpitalami. Jednocześnie 
zaproponowano konkretne 
rozwiązania prawne do wdrożenia, 
które budzą kontrowersje, przede 
wszystkim co do ich skuteczności dla 
osiągnięcia oczekiwanych celów. Na 
pewno tworzenie kolejnej centralnej 
Agencji rządowej nie będzie 
skutecznym rozwiązanie.  
 
W całym dokumencie brakuje słowa 
na temat rzetelności wyceny przez 
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Zaskakujące jest również, że w 
ramach pakietu „Restrukturyzacja 
szpitali” wpisano  - zakup 
odpowiedniej liczby szczepionek 
przeciw COVID-19 i ich dystrybucja 
oraz monitoring przebiegu i 
efektywności szczepienia.  

płatnika kosztów udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. O tym, 
że jest to element zupełnie pomijany 
w polityce resoru zdrowia  i płatnika 
pomija się rzetelną wycenę kosztów 
udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej. Przykładem z ostatnich 
dni jest projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, gdzie 
koszt wdrożenia proponowanych w 
projekcie rozwiązań został 50-
krotnie zaniżony.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


