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Od lat podnoszony przez samorządy, także przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym, zarzut nieuprawnionego nakładania na nie obowiązków 
związanych z utrzymaniem służby zdrowia został uznany przez TK 
za  zasadny w odniesieniu do  spraw wskazanych we wniosku woje-
wództwa mazowieckiego. Ustalenia Trybunału mogą mieć przeło-
mowe znaczenie nie  tylko dla  finansowania publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, lecz także  innych dziedzin, w  których ustawo-
dawca powierzył wykonywanie zadań jednostkom samorządowym. 
Znacznie trudniej będzie obciążać je kosztami reform wynikających 
ze zmian przepisów i oczekiwać pokrywania strat z tego tytułu. Wy-
rok Trybunału potwierdził jak ważne jest współdziałanie instytucji 
publicznych, a  w  tym  przypadku możliwość odwołania się do  da-
nych zebranych w trakcie wielu kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 
Wiarygodności jej ustaleń nikt nie podważał w trakcie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zasady finansowania 
placówek służby zdrowia

Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Państwo 
i społeczeństwo
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MICHAŁ ŁYSZKOWSKI

Trybunał Konstytucyjny1 20 listopada 
2019 r. orzekł, że „art. 59 ust. 2 w związ-
ku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 
i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) 
oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 960) w zakre-
sie, w jakim zobowiązuje jednostkę samo-
rządu terytorialnego, będącą podmiotem 
tworzącym samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto 
stanowiącej ekonomiczny skutek wprowa-
dzania przepisów powszechnie obowiązu-
jących, które wywołują obligatoryjne skut-
ki finansowe dla działania samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związ-
ku z art. 166 ust. 2, art. 68 ust. 2 i art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz nie jest niezgodny z art. 166 ust. 1 
Konstytucji”2. 

Ze względu na skutki wyroku dla sys-
temu prawnego Trybunał postanowił od-
roczyć termin utraty mocy obowiązującej 
niekonstytucyjnego przepisu o 18 miesięcy, 

1 Dalej także: Trybunał, TK.
2 Sentencja wyroku została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 28.11.2019 poz. 2331, zaś uzasadnienie do-

stępne jest w OTK ZU nr A/2019, poz. 67.
3 Dalej: wnioskodawca.
4 Dalej także: s.p.z.o.z.
5 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.; dalej: u.d.l.).
6 W tym przypadku podmiotem tworzącym był właśnie wnioskodawca, co przesądzało o jego uprawnieniu 

do złożenia wniosku do TK (art. 191 ust.1 pkt 3 Konstytucji).
7 Art. 38 ust. 1 ustawy z 10.6.2016 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 960; dalej: ustawa nowelizująca).
8 Dalej także: JST.

czyli maksymalny konstytucyjnie dopusz-
czalny okres.

Ustalenia wstępne
Stanowiska uczestników

Wskazane we wniosku Sejmiku Woje-
wódz twa Mazowieckiego3 do TK prze-
pisy określają finansowe konsekwencje 
wykazania przez samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej4 straty netto, 
związane z tym obowiązki podmiotu 
tworzącego (art. 59 u.d.l.5) i odpowia-
dające im uprawnienie s.p.z.o.z. do uzy-
skania środków na pokrycie straty netto 
od podmiotu tworzącego (art. 55 ust. 1 
pkt 6 u.d.l.)6, a także skutki finansowe 
likwidacji s.p.z.o.z. dla podmiotu tworzą-
cego (art. 61 u.d.l.). Wskazują przy tym, 
kiedy po raz pierwszy powstaje obowiązek 
wydania rozporządzenia albo zarządze-
nia, albo podjęcia uchwały o likwidacji 
samodzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej, o którym mowa w art. 59 
ust. 2 pkt u.d.l.7

Wnioskodawca stwierdził, że niekon-
stytucyjność art. 59 u.d.l., wraz ze wska-
zanymi przepisami, polega na tym, że:

 • nakłada on na jednostkę samorządu te-
rytorialnego8, w sposób ukryty i niedo-
określony, obowiązek realizacji zadania 
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publicznego, przez co narusza art. 166 
ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji;

 • pozostawia JST tylko pozorny wybór 
– podjęcia jednej z decyzji przewidzianych 
w tym przepisie, a dotyczących sfery fi-
nansowej i organizacyjnej funkcjonowania 
s.p.z.o.z., przez co ogranicza uprawnienia 
właścicielskie samorządu województwa 
i pozbawia go prawa samodzielnego de-
cydowania o zakresie i kierunkach dzia-
łań tych podmiotów, przez co narusza art. 
166 ust. 1 i 2 w związku z art. 68 ust. 2 
Konstytucji;

 • przekazuje samorządom zadanie publicz-
ne, czemu nie towarzyszą odpowiednie 
do zakresu tego zadania środki finansowe, 
przez co narusza art. 167 ust. 4 Konstytucji.

Zarówno Sejm, jak i Prokurator Gene-
ralny nie podzielili zastrzeżeń wniosko-
dawcy i wystąpili o uznanie, że zakwestio-
nowana regulacja nie narusza Konstytucji. 
Co istotne, wymienieni uczestnicy postę-
powania uznali m.in., że działalność lecz-
niczą kompleksowo finansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia9 i właściwi ministrowie, 
zaś strata netto jest wynikiem zaniedbań 
podmiotów tworzących (w tym wniosko-
dawcy), które dysponując uprawnieniami 
nadzorczo-kontrolnymi wobec s.p.z.o.z., 
mogą zapobiegać jej powstawaniu.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Try-
bunał wystąpił do Prezesa Rady Mi nistrów  

9 Dalej: NFZ, Fundusz.
10 Art. 65 ustawy z 30.11.2016 o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 

poz. 2072, ze zm.; dalej: u.o.t.p.TK).
11 Zob. pkt 5 I części uzasadnienia wyroku.
12 Wcześniej Trybunał Konstytucyjny zajmował się już podobnymi sprawami wnoszonymi przez samorządy, 

żadna nie zakończyła się jednak wydaniem pozytywnego dla wnioskodawców wyroku. Zob. np. postano-
wienia z 19.07.2016, sygn. K 48/13 (OTK ZU nr A/2016, poz. 65) i z 11.10.2017, sygn. K 14/16 (OTK ZU 
nr A/2017, poz. 69).

o przedstawienie informacji o potencjal-
nych skutkach finansowych orzeczenia10. 
W odpowiedzi Minister Zdrowia poinfor-
mował, że w skrajnej sytuacji, czyli orze-
czenia o niekonstytucyjności art. 59 u.d.l. 
i przyjęcia, że to budżet państwa powinien 
przekazywać samorządom środki na po-
krywanie ujemnych wyników finansowych 
nadzorowanych przez nie zakładów opieki 
zdrowotnej, szacunkowe skutki dla budże-
tu państwa, tylko na podstawie sprawoz-
dań finansowych za 2017 r., wyniosłyby 
około 160 mln zł11.

Jakie przepisy kontrolował TK

W pierwszej kolejności Trybunał prze-
analizował, czy wniosek spełnia wymogi 
formalne do wydania wyroku12. W wy-
niku przeprowadzonej analizy umorzył 
postępowanie dotyczące kontroli art. 59 
ust. 1, 2 i ust. 4 u.d.l. Dalsze ustalenia do-
prowadziły TK do wniosku, że choć zakwe-
stionowane przepisy regulują obowiązek 
pokrycia straty netto s.p.z.o.z. (oraz osta-
tecznie jego likwidacji), to istotą ich sto-
sowania i postawionych zarzutów jest nie-
prawidłowe określenie zasad finansowania 
działalności leczniczej. Trybunał dostrzegł 
przy tym, że trudno jest jednoznacznie 
wskazać przepisy, które w sumie składa-
ją się na określenie zakresu obowiązków 
s.p.z.o.z. realizujących świadczenia opieki 
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zdrowotnej. Istnienie bardzo licznych re-
gulacji dotyczących samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
zawartych w aktach prawnych różnej 
rangi i podlegających częstym zmianom, 
usprawiedliwiało więc wskazanie kwe-
stionowanych przepisów jako przedmio-
tu kontroli konstytucyjnej. Finansowanie 
straty netto s.p.z.o.z. przez organ tworzący 
oznacza w praktyce obowiązek pokrycia 
z budżetu tego organu – z pewnym opóź-
nieniem – świadczeń opieki zdrowotnej 
realizowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Finansowanie świadczeń
Obowiązki państwa i samorządów

Przytaczając swoje wcześniejsze ustalenia13 
TK stwierdził, że zawarte w art. 68 ust. 2 
Konstytucji sformułowanie o równym 
dostępie obywateli do świadczeń opieki 
zdrowotnej jest kategoryczne i ma cha-
rakter gwarancyjny. Choć Konstytucja 
zastrzega, że warunki i zakres udzielania 
tych świadczeń określa ustawodawca, 
to jednocześnie nie dopuszcza, aby mógł on 
się zwolnić z wykonywania tego obowiąz-
ku. Racjonalny ustawodawca, dysponując 
odpowiednią wiedzą, jest w tym zakre-
sie uprawniony do rozłożenia zadań doty-
czących ochrony zdrowia na poszczególne 
władze publiczne. Może nawet, w ograni-
czonym zakresie, niektóre zadania sko-
mercjalizować. Jednocześnie jest jednak 
zobowiązany do wprowadzenia takich 
rozwiązań prawnych, aby każdy oby-
watel miał możliwość, na terenie całego 

13 Zob. przede wszystkim wyrok z 7.1.2004, sygn. K 14/03 (OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1).

państwa, otrzymania porównywalnego 
poziomu ochrony finansowanej ze środ-
ków publicznych, niezależnie od formu-
ły organizacyjnej świadczeniodawców 
(w tym s.p.z.o.z.) oraz podmiotu tworzą-
cego. Ma być przy tym zachowana równość 
dostępu do placówek, nie tylko pod wzglę-
dem dochodowym, ale również geograficz-
nym. Jak podkreślił Trybunał, Konstytucja 
nie przesądza, jaki jest zakres świadczeń 
gwarantowanych przez publiczną służbę 
zdrowia oraz jaka ma być gęstość sieci pla-
cówek, które je świadczą. Prawodawca, 
dokonując ustaleń w tym zakresie, nie po-
winien jednak kierować się wyłącznie 
przesłankami finansowymi. Również za-
sobność budżetów poszczególnych JST, 
które są podmiotami tworzącymi samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, nie powinna mieć znaczącego 
wpływu na świadczenie opieki zdrowotnej 
na ich terenie, choć oczywiście nie da się 
tego wpływu całkowicie wyeliminować.

Trybunał przypomniał, że na skutek wy-
roku z 7 stycznia 2004 r. przyjęto w Polsce 
nowy model ochrony zdrowia. Opiera się on 
na regule, że środki przeznaczone na opie-
kę zdrowotną są gromadzone w instytucji 
centralnej – NFZ, a następnie przekazywa-
ne świadczeniodawcom. Państwo, za po-
średnictwem Funduszu, musi zapewnić, 
że obywatel uzyska gwarantowane ustawą 
świadczenie „finansowane ze środków pu-
blicznych”. Co istotne, mimo centraliza-
cji środków przeznaczonych na leczenie, 
nie zmienił się wcześniej przyjęty, zde-
centralizowany model odpowiedzialności 
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za s.p.z.o.z. – od 1 stycznia 1999 r. samorzą-
dy przejęły od władz centralnych uprawnie-
nia organu tworzącego większość tych pla-
cówek14. To, która jednostka stała się orga-
nem założycielskim konkretnego s.p.z.o.z., 
zostało określone przez Radę Ministrów15. 
Przekazanie uprawnień właścicielskich sa-
morządom nie było równoznaczne z obcią-
żeniem JST nowym zadaniem własnym 
– wykonywaniem świadczeń opieki zdro-
wotnej – ponieważ prawodawca nie wska-
zał, które konkretnie zadania ciążą na sa-
morządach. Zorganizowany w ten sposób 
system ochrony zdrowia, całościowo uregu-
lowany ustawami i wydanymi na ich pod-
stawie rozporządzeniami, nie pozostawił 
więc miejsca na kreatywną i samodzielną 
rolę samorządów terytorialnych w tej dzie-
dzinie. Zadaniem podmiotów tworzących 
s.p.z.o.z. (takich jak samorządy) jest wy-
stępowanie w roli właściciela, zarządcy 
i nadzorcy tych zakładów, czyli sprawowa-
nie bieżącego nadzoru administracyjnego, 
monitorowanie prowadzonej w nich dzia-
łalności leczniczej, zapewnienie właściwej 
organizacji i jej racjonalizowanie.

Trybunał uznał więc, że finansowanie 
i organizowanie świadczeń opieki zdrowot-
nej zostało przez prawodawcę w całości 
powierzone wyspecjalizowanej instytucji 
centralnej, jaką jest NFZ a zadania samo-
rządów w tym zakresie nie są zadaniami 
własnymi w rozumieniu art. 166 ust. 1 
Konstytucji.

14 Zob. art. 47 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację pu-
bliczną (Dz.U. nr 133 poz. 872, ze zm.; dalej: przepisy wprowadzające u.r.a.p.).

15 Bezpośrednią podstawą prawną przypisania konkretnych placówek konkretnym JST było rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z 22.6.2001 w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz.U. nr 65 poz. 659).

Źródło zadłużenia

Ustalenie, że finansowanie świadczeń 
ochrony zdrowia spoczywa na władzach 
centralnych, które powierzyły to zadanie 
przede wszystkim podmiotowi utworzo-
nemu specjalnie w tym celu, czyli NFZ, 
dało Trybunałowi możliwość dalszej anali-
zy wniosku. TK ustalił, że osią sporu mię-
dzy wnioskodawcą a pozostałymi uczest-
nikami postępowania jest źródło zadłuże-
nia s.p.z.o.z. W ocenie Marszałka Sejmu 
i Prokuratora Generalnego, długi te wy-
nikają ze złego zarządzania i niegospodar-
ności placówek leczniczych, za które od-
powiedzialność ponosi tworzący je pod-
miot. Natomiast wnioskodawca stwierdził, 
że źródłem długów jest niedofinansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ. 
Rozstrzygnięcie tego sporu miało zasad-
nicze znaczenie dla oceny konstytucyjnej 
kwestionowanego przepisu. Gdyby bowiem 
okazało się, że NFZ w pełni refunduje 
koszt świadczeń udzielanych przez zwią-
zane z nim kontraktem s.p.z.o.z., to nale-
żałoby uznać, że sama działalność lecz-
nicza nie przynosi strat. Wówczas obcią-
żenie organów założycielskich długami 
utworzonych przez nie placówek trzeba 
by uznać za w pełni racjonalne (bo wynika-
jące z tego zakresu działalności placówek, 
na które mają one realny wpływ) i zgod-
ne z wzorcami kontroli konstytucyjnej. 
Potencjalną przeszkodą w dokonywaniu 
dalszych ustaleń mógłby jednak być brak 



Nr 1/styczeń-luty/2020 115 – 115 –

Zasady finansowania placówek służby zdrowia   państwo i społeczeństwo

kompetencji oraz narzędzi badawczych 
do weryfikowania przez TK tez przedsta-
wionych przez strony postępowania, choć-
by w odniesieniu do szpitali utworzonych 
przez wnioskodawcę. Skład orzekający 
tymczasem stwierdził, że dla rozstrzygnię-
cia problemu konstytucyjnego nie ma po-
trzeby dokonywania takiej weryfikacji. 
Trybunał nie jest bowiem sądem faktów, 
lecz prawa16 i bada wynikający z obowią-
zujących przepisów mechanizm ustalania 
kwot należnych organom założycielskim 
i sposób ich przekazywania uprawnionym.

Trybunał przyjął założenie, że wzrost 
kosztów udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej wynikający z wprowadzanych 
zmian prawa musi oceniać prawodawca. 
Wy konanie obowiązku finansowania tych 
świadczeń, który ustawowo spoczywa na 
NFZ, zakłada – w chwili zawierania kon-
traktu dotyczącego finansowania danego 
zakładu i oferowanych usług publicznych 
– obiektywną ocenę kosztu udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej. W razie pod-
niesienia wymagań ustawowych co do ja-
kości i warunków ich realizacji konieczne 
jest zaplanowanie w ustawie odpowiedniej 
rekompensaty wypłacanej świadczenio-
dawcom. TK podkreślił, że prawodawca 
już przewidział odpowiednie procedury 
w procesie stanowienia prawa – osiągnięciu 
wskazanego celu służy przeprowadzenie 
oceny skutków regulacji17.

Powyższe założenia skierowały uwagę 
Trybunału na dwa wskazane we wniosku 

16 Zob. np. wyrok TK z 18.4.2019, sygn. K 14/17 (OTK ZU nr A/2019, poz. 18).
17 Zob. § 28 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29.10.2013 – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.).
18 Dalej także: NIK, Izba.
19 Zob. art. 100 u.o.t.p.TK.

czynniki wpływające na powstawanie za-
dłużenia: finansowanie tzw. nadwykonań 
oraz zmiany przepisów określających ja-
kość/standard świadczeń opieki zdrowot-
nej. W obu przypadkach ustalenia dokona-
ne przez Najwyższą Izbę Kontroli umożli-
wiły obiektywną ocenę sytuacji w latach 
poprzedzających wydanie wyroku.

Zupełność systemu 
finansowania ochrony zdrowia
Mimo że Trybunał jest sądem prawa, a nie 
faktów, to jednak ustalenia faktyczne mogą 
mieć decydujące znaczenie dla stwierdze-
nia, jak prawo jest stosowane. Ze względu 
na złożoność systemu prawnego regulują-
cego podstawy ochrony zdrowia oraz na-
kładającą się na to wyjątkową dynamikę 
zachodzących z służbie zdrowia zmian fi-
nansowych i organizacyjnych, Trybunał 
potrzebował wiarygodnych i obiektywnych 
danych pozwalających na weryfikację tez 
stawianych przez uczestników postępo-
wania. Przebieg postępowania wykazał 
jak istotne dla sprawy dane dostarczyły 
liczne informacje o wynikach kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli18 w podmiotach 
służby zdrowia oraz coroczne sprawoz-
dania z działalności Izby przekazywane 
Sejmowi, publikowane w formie druku 
sejmowego. Pozyskana w ten sposób wie-
dza była wystarczająca do wszechstronnego 
rozpoznania sprawy zawisłej przed TK19.

Z zebranych przez NIK informacji wy-
nika, że od lat publiczna służba zdrowia 
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zmaga się z tymi samymi problemami: 
niedofinansowania, złej organizacji i wy-
korzystania zasobów systemu oraz proble-
mów z dostępnością świadczeń. W spra-
wozdaniu ze swojej działalności za 2015 r., 
jako jeden z najpoważniejszych problemów 
służby zdrowia, NIK wskazała „nadwyko-
nania, wynikające z niedoszacowania liczby 
procedur medycznych, będące przedmio-
tem wieloletnich roszczeń wobec płatni-
ka, nierzadko dochodzonych na drodze 
postępowania sądowego. Stwierdzono 
je we wszystkich kontrolowanych szpi-
talach. Świadczenia wykonane ponad limit, 
określony w umowach zawartych z NFZ, 
obciążały wyniki finansowe kontrolo-
wanych szpitali (generowały straty)”20. 
W sprawozdaniu NIK za 2018 r. wskaza-
no konieczność „systemowego uregulo-
wania problemu rozliczania świadczeń, 
innych niż ratujące życie, wykonanych 
ponad limit określony w umowach za-
wieranych przez NFZ ze świadczenio-
dawcami”21. Podobne spostrzeżenia Izba 
formułowała właściwie we wszystkich kon-
trolach cząstkowych, dotyczących sektora 
ochrony zdrowia.

Również próby reformowania syste-
mu były oceniane przez NIK jako zasad-
niczo nieudane. Kontrola przeprowadzo-
na po uchwaleniu ustawy o sieci szpitali22 
wskazała, że zmiana systemu nie przyniosła 

20 Druk sejmowy nr 618, VIII kadencja, s. 405 sprawozdania; oryginalny dokument na:   
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialalnosci-nik-2015.html

21 Druk sejmowy nr 3366, VIII kadencja, s. 400 sprawozdania; oryginalny dokument na:   
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sprawozdanie-z-dzialalnosci-nik-w-2018.html

22 Ustawa z 23.3.2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz.U. poz. 844; dalej: ustawa o sieci szpitali).

23 Nr KZD.430.002.2019, Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej; https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/059/.

zakładanej poprawy23. W pierwszych 
trzech kwartałach 2018 r. przychody kon-
trolowanych jednostek były wyższe niż 
w analogicznym okresie 2017 r. o prawie 
13%, ale koszty o ponad 17%, tymczasem 
NFZ kompleksowo podniósł wysokość 
świadczeń w całym badanym okresie tylko 
raz, w 2017 r. – o 4%. Rosnąca różnica w po-
ziomie uzyskiwanych przychodów i po-
noszonych kosztów spowodowała wzrost 
zobowiązań szpitali, jak również przełoży-
ła się na pogorszenie ich wyników finan-
sowych. W efekcie, wartość zobowiązań 
s.p.z.o.z. ogółem na koniec III kwartału 
2018 r. wynosiła 12 685,6 mln zł i była 
najwyższa od 15 lat.

Przedstawiona analiza mechanizmu fi-
nansowania ochrony zdrowia pozwoliła 
Trybunałowi na stwierdzenie, że nieza-
leżnie od stale rosnącej liczby świadczeń 
udzielanych przez s.p.z.o.z., ciężar finanso-
wania ich działalności wzrasta wraz z wpro-
wadzanymi przez ustawodawcę istotnymi 
zmianami dotyczącymi jakości/standar-
dów opieki zdrowotnej. Zmiany te doty-
czą, między innymi, wskazanych w wy-
roku kosztów i warunków pracy persone-
lu medycznego (zwłaszcza podnoszenie 
płac), procedur stosowanych w diagno-
styce i terapii, wykorzystywanego sprzę-
tu, bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, 
odpowiedzialności za szkody medyczne. 
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TK nie miał wątpliwości, że ustawodawca 
wprowadza je w celu podniesienia jako-
ści opieki zdrowotnej. Nie kwestionując 
ich celowości zauważył jednak, że zasto-
sowanie podwyższonego standardu wiąże 
się ze zwiększeniem wydatków s.p.z.o.z. 
i bezpośrednio wpływa na jednostkową 
cenę poszczególnych świadczeń.

Trybunał zwrócił również uwagę, że do 
tej pory system finansowania ochrony 
zdrowia jest traktowany jako zupełny, 
a zatem pokrywający całość poniesionych 
kosztów w ramach gwarantowanego ko-
szyka świadczeń zdrowotnych. W toku 
postępowania udało się jednak ustalić, 
że istnieją sytuacje, w których świadcze-
niodawca (w tym s.p.z.o.z.) może na le-
czenie pacjentów ponosić wydatki wyższe 
niż przewidziane w jego planie finansowym 
i w umowie zawartej z NFZ. Powstawanie 
takich sytuacji nie musi być skutkiem błęd-
nej praktyki zawierania umów i ich wyko-
nywania, lecz konsekwencją stosowania 
wadliwej regulacji dotyczącej finansowania 
świadczeń zdrowotnych. Nie uwzględniła 
ona bowiem dynamiki działania świad-
czeniodawców, którzy na podstawie ko-
lejnych zmian prawa zostali zobowiązani 
do udzielania świadczeń nieujętych w pla-
nach finansowych lub o nieprzewidzianym 
wcześniej standardzie.

Trybunał podkreślił, że kolejne ustawy 
systemowe, regulujące działalność służ-
by zdrowia, nie rozwiązywały proble-
mów związanych z finansowaniem sys-
temu. Oceniając zmiany wprowadzone 

24 Druk sejmowy nr 562/VIII kadencja, s. 4 uzasadnienia projektu.
25 Druk sejmowy nr 2496/VII kadencja; oryginalny dokument na:   

https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/

przy uchwalaniu u.d.l. TK zwrócił uwagę 
na próbę przyjęcia rozwiązania służącego 
systemowemu zaspokojeniu wierzycieli 
i ograniczeniu problemu niedofinansowa-
nia (art. 191-192 u.d.l.). Zauważył także, 
że sam projektodawca (Rada Ministrów), 
przy uchwalaniu kolejnej dużej noweliza-
cji (ustawy o sieci szpitali) zwrócił szcze-
gólną uwagę na nieefektywność funkcjo-
nującej regulacji. Zmiany w przepisach 
u.d.l., w zakresie objętym zaintereso-
waniem Trybunału w niniejszej sprawie, 
wynikały m.in. z tego, że „poziom zobo-
wiązań ogółem w 2015 r. wyniósł blisko 
11 mld zł, natomiast poziom zobowiązań 
wymagalnych kształtował się w pobliżu 
kwoty 2 mld zł”24.

Dla zobrazowania sytuacji finansowej 
s.p.z.o.z. Trybunał odwołał się po raz kolej-
ny do informacji o wynikach kontroli prze-
prowadzanych przez NIK. Sygnalizując 
najistotniejsze problemy ujawnione w toku, 
Izba każdorazowo wskazuje kwestie zwią-
zane z organizacją i finansowaniem służby 
zdrowia. W ostatnich latach należy do nich 
m.in. problem nadwykonań.

W przedłożonym Sejmowi sprawozdaniu 
z działalności NIK w 2013 r.25 zwrócono 
uwagę na „skutki systemowe braku jednoli-
tych zasad liczenia kosztów jednostkowych 
świadczeń zdrowotnych przez świadcze-
niodawcę” (s. 152). Krytycznie oceniana 
przez NIK procedura kontraktowania spo-
wodowała, że „świadczeniodawcy dążyli 
do zawarcia umowy z NFZ nawet na naj-
niższych oferowanych warunkach, w celu 
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utrzymania bądź wejścia na rynek usług 
medycznych, licząc również na zwięk-
szenie wartości kontraktu w przyszłości. 
Po tzw. konkursach głównych kolejne po-
stępowania (uzupełniające) prowadziły 
do «dokontraktowania» celowo dobranych 
świadczeniodawców, którzy odpadli w po-
stępowaniu głównym. Fundusz nie żądał 
od świadczeniodawców danych o kosztach 
świadczeń zdrowotnych. Szacowanie war-
tości jednostki rozliczeniowej (punktu) 
oraz wycena punktowa poszczególnych 
świadczeń dokonywane były bez kalku-
lacji ich kosztów” (s. 153). Takie same 
uwagi NIK przedstawiła w sprawozdaniu 
z działalności w 2014 r.26

Ze sprawozdania z działalności NIK 
w 2016 r. wynikało m.in., że s.p.z.o.z., 
mimo wsparcia otrzymywanego od pod-
miotów tworzących dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej, a także za-
ciągania zobowiązań w bankach oraz in-
nych instytucjach finansowych, wykazy-
wały ujemny wynik finansowy. W 2015 r. 
na jego spłatę JST przeznaczyły łącznie 
177 371 tys. zł, co umożliwiło pokrycie 
ujemnego wyniku za 2014 r. w wypadku 
151 „samorządowych” s.p.z.o.z. To znaczy, 
że zaledwie 13,5% tych placówek zostało 
oddłużonych zgodnie z art. 59 ust. 2 u.d.l.27

Przeprowadzona analiza doprowadziła 
Trybunał do stwierdzenia, że założenie zu-
pełności systemu, czy też jego neutralności 
finansowej z punktu widzenia podmiotów 
publicznych tworzących zakłady opieki 

26 Druk sejmowy nr 3508/VII kadencja, s. 320-321; oryginalny dokument na:   
https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/

27 Druk sejmowy nr 1725/VIII kadencja, s. 411; oryginalny dokument na:   
https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik/

zdrowotnej, będące zarówno podstawą 
stanowisk Marszałka Sejmu i Prokuratora 
Generalnego w niniejszym postępowaniu, 
nie odpowiada rzeczywistości. Mechanizm 
finansowania przez NFZ nie gwarantu-
je bowiem pokrycia kosztów wszystkich 
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywa-
nych przez s.p.z.o.z. zgodnie z ich ustawo-
wymi obowiązkami. Badanie obowiązują-
cego stanu prawnego i jego ewolucji dało 
Trybunałowi podstawę do sformułowania 
tezy, że ciągłe i powszechne pojawianie się 
w wynikach finansowych s.p.z.o.z. straty 
netto, prościej ujmując: stałe narastanie 
zadłużenia tych zakładów, nie może być 
przypisane tylko nieudolności, brakowi 
profesjonalizmu czy należytej staranności 
osób zarządzających nimi i nadzorujących, 
lecz ma także przyczyny obiektywne, ze-
wnętrzne. Trybunał wskazał przykłady 
licznych aktów prawnych podnoszących 
koszty działalności podmiotów leczni-
czych, zarówno związanych z kosztami 
pracowniczymi (np. podnoszenie płacy mi-
nimalnej, obniżenie wieku emerytalnego), 
jak bezpośrednio z działalnością medyczną 
(zmiana sposobów postępowania z odpa-
dami medycznymi) lub też standardami 
opieki (nieodpłatny pobyt w szpitalu rodzi-
ców i opiekunów). Wpływają one na zwięk-
szenie kosztów niezależnie od najwyższej 
nawet staranności dyrektorów zakładów 
i samorządów sprawujących nad nimi nad-
zór. Strata netto związana z działalnością 
leczniczą może więc powstać niezależnie 
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od właściwego planowania, prawidłowej 
organizacji i zachowania wymaganej dys-
cypliny budżetowej. Przedstawianie przez 
Radę Ministrów – w uzasadnieniu projektu 
u.d.l. i jej nowelizacji – kolejnych, stosun-
kowo wysokich kwot dofinansowania dla 
s.p.z.o.z. uzasadnia tezę o stałych niedobo-
rach finansowych systemu ochrony zdro-
wia w Polsce. Są one znane ustawodawcy 
i – wbrew stanowisku Sejmu i Prokuratora 
Generalnego – ich przyczyny znajdują się 
nie tylko po stronie samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
lecz także mają charakter systemowy. 
Ich źródłem jest wadliwość mechanizmu 
finansowania świadczeń przez Fundusz, 
przy czym ma ona zarówno charakter ilo-
ściowy (nie wszystkie udzielone świadcze-
nia są „uznawane” i rozliczane przez NFZ 
we właściwym terminie), jak i jakościowy 
(NFZ płaci za poszczególne świadczenia 
mniej, niż wynosi ich aktualny koszt wy-
nikający ze stosowania przez s.p.z.o.z. obo-
wiązujących przepisów, co zwykle wiąże 
się z podniesieniem jakości świadczeń).

Na podstawie powyższych ustaleń 
Trybunał stwierdził, że system finanso-
wania świadczeń medycznych przez NFZ 
nie ma charakteru zupełnego i może gene-
rować koszty po stronie podmiotów two-
rzących, w tym JST.

Niekonstytucyjność 
badanej regulacji
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej 
ustalenia TK stwierdził, że ustawodaw-
ca nie przyznał samorządowi terytorial-
nemu żadnych kompetencji dotyczą-
cych ustalania kręgu uprawnionych do 
świadczeń, koszyka świadczeń gwaran-
towanych (ich jakości) oraz określenia 

wysokości składki zdrowotnej, wreszcie 
– egzekwowania i zarządzania tą składką. 
Konsekwentnie, ustawodawca w żadnym 
z przepisów nie nałożył na JST obowiązku 
finansowania świadczeń opieki zdrowot-
nej. Dopiero ustawa nowelizująca wprowa-
dziła fakultatywne ich dofinansowywanie 
przez samorząd województwa. Obowiązek 
finansowania świadczeń opieki zdrowot-
nej ze środków publicznych spoczywa 
– z mocy ustawy – na władzy centralnej 
i powinien być realizowany za pośrednic-
twem NFZ. W konsekwencji, zdaniem TK, 
nałożone na samorządy zadania z zakresu 
ochrony zdrowia powinny być traktowane 
jako zadanie zlecone w rozumieniu art. 166 
ust. 2 Konstytucji. Co istotne, uczestni-
cy postępowania w zasadzie podzielali tę 
ocenę, jednak uznali, że zadanie dotyczące 
ochrony zdrowia nie jest dla samorządu 
województwa nowe, ale stanowi konty-
nuację wcześniej nałożonego – a w związ-
ku z tym nie doszło do naruszenia zasady 
adekwatności.

Trybunał odrzucił tę argumentację 
i stwierdził, że realizacja zasady „nowe 
środki finansowe tylko na nowe zada-
nie” musi mieć realne granice. Stwierdził, 
że wykonywanie zadania zleconego z za-
kresu ochrony zdrowia wymaga stale ro-
snącego nakładu finansowego, przy czym 
wzrost kosztu w zdecydowanej mierze 
wynika z dyktowanego ustawami lub roz-
porządzeniami podwyższania wynagro-
dzeń w służbie zdrowia i podnoszenia po-
ziomu bezpieczeństwa oraz jakości świad-
czeń zdrowotnych. Trybunał przypomniał 
swój wcześniejszy pogląd, że: „(...) gmi-
nom przysługuje ochrona, nie tylko 
w związku z powierzaniem im nowych 
zadań, lecz także odpowiednio do zadań 
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już im przypadających, lub ich modyfi-
kacji, pociągającej za sobą konieczność 
zmiany w podziale dochodów publicz-
nych. (...) ustawodawca ma prawo kre-
owania zadań i wydatków samorządu te-
rytorialnego, pod warunkiem wszakże, 
że konstytucyjnie gwarantowane prawa 
samorządu nie będą przedmiotem in-
gerencji ustawowej w sposób ogranicza-
jący lub znoszący ich istotę. Ingerencja 
taka winna być konieczna dla realizacji 
innych zasad i wartości konstytucyjnie 
chronionych, a przez to celowa i propor-
cjonalna”28.

Powszechnie występujące zadłużenie 
szpitali i jego rozmiar, a także okresowo 
podejmowane przez ustawodawcę „akcje 
oddłużeniowe” stanowiły dla składu orze-
kającego dowód, że środki przekazywa-
ne przez NFZ szpitalom są nieadekwatne 
do kosztu realizowanych przez nie świad-
czeń. Uchwalanie w sytuacjach kryzyso-
wych ustaw ratujących szpitale przed li-
kwidacją dowodzą, że władza państwowa 
jest świadoma niebezpieczeństwa zwią-
zanego z zaniechaniem udzielania świad-
czeń medycznych. Zdaniem TK, w sytuacji 
gdy rozdźwięk między określanym w prze-
pisach powszechnie obowiązujących stan-
dardem tych świadczeń a środkami prze-
znaczonymi na ich realizację powiększa się 
do rozmiarów, które zagrażają realizacji 
jednego z podstawowych praw gwaranto-
wanych przez Konstytucję (art. 68 ust. 2), 
nie sposób utrzymywać, że samorządy 
wykonują ciągle to samo zlecone zadanie 
publiczne, a zatem – nie można przyjąć, 

28 Wyrok TK z 21.12.1998, sygn. U 20/97, OTK ZU nr 7/1998, poz. 119.

że nie doszło do naruszenia art. 167 ust. 4 
w związku z art. 166 ust. 2 Konstytucji.

Dla składu orzekającego uzasadnione 
konstytucyjnie było stanowisko, że w wy-
padku wzrostu wydatków samorządów 
wynikających z dodania lub rozbudo-
wania dotychczasowych zadań pojawia 
się potrzeba dostosowania finansowania 
zadań, szczególnie kiedy dotyczy to wzro-
stu ich liczby i jakości. Koszt wprowa-
dzenia nowych obowiązków powinien być 
w pierwszej kolejności poddany ocenie 
przez prawodawcę w ramach tzw. oceny 
skutków regulacji. 

W przedstawionych w wyroku przykła-
dach aktów prawnych narzucających za-
kładom opieki zdrowotnej podwyższone 
standardy i nowe obowiązki oraz w cy-
towanych informacjach z kontroli NIK 
Trybunał nie znalazł dowodów, że prawo-
dawca policzył całość kosztów wynikają-
cych ze zmiany przepisów powodujących 
wzrost kosztu świadczonych usług zdro-
wotnych, które – z założenia – mają być 
finansowane przez NFZ. Powtarzający się 
brak takich ustaleń na etapie projekto-
wania zmian w prawie oraz ignorowanie 
ich konsekwencji finansowych w wycenie 
świadczeń zdrowotnych, a także podej-
mowane później kolejne ustawowe akcje 
oddłużeniowe świadczą o braku mecha-
nizmów systemowych, które umożliwi-
łyby podmiotom leczniczym prowadze-
nie rzetelnego rachunku ekonomiczne-
go i ograniczyły powstawanie deficytu. 
Powszechność występowania „straty netto 
na działalności leczniczej” świadczy o tym, 
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że takie mechanizmy nie istnieją. System 
generuje dodatkowe straty w postaci kosz-
tów procesów z wierzycielami i obsługi 
kredytów zaciąganych na spłatę bieżących 
zobowiązań. Trybunał podkreślił, że osta-
tecznie koszty te ponoszone są ze środków 
publicznych, co oznacza ich marnotrawie-
nie i zmniejszenie zdolności finansowej 
wykonywania innych zadań publicznych.

W konsekwencji Trybunał uznał, że zo-
bowiązanie jednostki samorządu teryto-
rialnego, będącej organem tworzącym sa-
modzielny publiczny zakład opieki zdro-
wotnej, do pokrycia straty netto, która 
jest ekonomicznym skutkiem stosowania 
przepisów powszechnie obowiązujących, 
wywołujących obligatoryjne skutki finan-
sowe w odniesieniu do kosztu świadczeń 
opieki zdrowotnej – bez zapewnienia ade-
kwatnego finansowania – jest niezgodne 
z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2 
Konstytucji.

Trybunał stwierdził również, że kwe-
stionowana regulacja nie spełniła wymo-
gów określonych w art. 68 ust. 2 i art. 2 
Konstytucji. Wiąże się to przede wszyst-
kim z wynikającym z art. 59 ust. 2 pkt 2 
u.d.l. obowiązkiem likwidacji podmiotu 
w razie niespłacenia jego długów. W świetle 
art. 68 ust. 2 Konstytucji niedopuszczal-
na jest regulacja, która uznaje zadłużenie 
za wystarczającą przesłankę likwidacji 
s.p.z.o.z. Trybunał zauważył, że w sytu-
acji zachowania zasady adekwatności środ-
ków, tzn. przekazywania przez NFZ sum 
odpowiadających rzeczywistym kosztom 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
przez s.p.z.o.z., obciążenie organów two-
rzących skutkami zadłużenia i – w dalszej 
perspektywie – likwidacji zakładu było-
by ekonomicznie uzasadnione, choć nadal 

wątpliwe z punktu widzenia gwarancji za-
wartych w art. 68 ust. 2 Konstytucji.

Niekonstytucyjność przyjętego mecha-
nizmu finansowania publicznej służby 
zdrowia wynika również z tego, że pozwa-
la on już na etapie stanowienia przepisów 
pomijać wzrost kosztów opieki zdrowot-
nej i powoduje niedostosowanie wysoko-
ści środków przekazywanych przez NFZ 
do wydatków ponoszonych przez świad-
czeniodawców na wykonywanie obowiąz-
ków wynikających z ustawy. Przerzucenie 
ciężaru finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej na organy tworzące prowadzi 
bowiem, w sposób nieunikniony, do po-
wstawania zadłużenia. Ponieważ wyni-
kający z art. 59 ust. 2 pkt 2 u.d.l. nakaz 
likwidacji s.p.z.o.z. jest ściśle powiązany 
z niespłaceniem długów s.p.z.o.z., to nie-
konstytucyjność tego przepisu stanowiła 
konsekwencję stwierdzenia wskazanej wa-
dliwości systemu ich finansowania.

Zasada poprawnej legislacji, wynikająca 
z art. 2 Konstytucji, została przez wnio-
skodawcę wskazana jako wzorzec kontroli 
konstytucyjnej w związku z zarzucaną nie-
jasnością podziału zadań z zakresu ochrony 
zdrowia między władze państwowe i sa-
morządowe. Choć – jak wykazał TK – fi-
nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 
ustawy jednoznacznie przypisują organom 
centralnym (NFZ), wskazane wyżej po-
mijanie w procesie legislacyjnym szacowa-
nia skutków finansowych wprowadzanych 
regulacji zostało ocenione jako naruszenie 
zasad poprawnej legislacji.

W ocenie Trybunału, z lekceważeniem 
przez prawodawcę kosztów wprowadza-
nych aktów wiązało się zdecydowanie po-
ważniejsze naruszenie wyrażonej w art. 2 
Konstytucji zasady demokratycznego 
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państwa prawa, a mianowicie: zarzut sta-
nowienia prawa pozornego, którego pełna 
realizacja – ze względu na brak środków 
finansowych na jego stosowanie – jest nie-
możliwa. Ustawodawca nie może wprowa-
dzać przepisów nakładających na zakłady 
opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych nowe obowiązki (czy też roz-
szerzających zakres dotychczasowych) 
bez oszacowania skutków finansowych 
i – odpowiednio do tego – zapewnienia 
środków koniecznych do wdrożenia no-
wego prawa. 

Narastające lawinowo zadłużenie pu-
blicznych placówek służby zdrowia do-
wodzi, że akty prawne dotyczące dzia-
łalności medycznej uchwalane są z po-
minięciem tego istotnego etapu procesu 
legislacyjnego. W konsekwencji, nowe re-
gulacje – według założeń ustawodawcy 
mające na celu poprawę sytuacji pacjen-
tów i personelu medycznego – są aktami 
stanowionymi bez pokrycia finansowego, 
a próby ich wdrożenia powodują popadanie 
przez organy tworzące s.p.z.o.z. w pułap-
kę zadłużenia. W odniesieniu do ochrony 
zdrowia oznacza to naruszenie nie tylko 
zasad prawidłowej legislacji, ale także art. 
68 ust. 2 Konstytucji.

W podsumowaniu Trybunał wyraził 
obawę, że dalsze przerzucanie na samo-
rządy stale rosnących kosztów udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, bez zapew-
nienia środków na finansowanie tej dzia-
łalności „nie tylko nie zapewnia realizacji 
konstytucyjnego obowiązku zapewnienia 
przez władze publiczne równego dostępu 

29 Por. wyrok o sygn. K 14/03.

do świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych, ale utrwala nie-
akceptowalny konstytucyjnie stan swego 
rodzaju «równości» w braku dostępu do 
ww. świadczeń”29.

Konkluzje
Dokonane przez Trybunał ustalenia i wy-
nikająca z nich niekonstytucyjność me-
chanizmu dofinansowywania s.p.z.o.z. 
przez samorząd terytorialny mają donio-
słe znaczenie i mogą być wykorzystane 
również do oceny innych relacji między 
władzami centralnymi a JST. W ramach 
wykonania wyroku ustawodawca został 
zobowiązany nie tylko do urealnienia 
kosztów ochrony zdrowia ponoszo-
nych przez s.p.z.o.z., lecz także otrzy-
mał wskazówkę sugerującą uporządko-
wanie procesu ustawodawczego i peł-
niejsze uwzględnienie w nim kosztów 
wdrożenia prawa przez podmioty, które 
będą je realizować. W szerszym zakresie 
oznacza to również, że sama przynależ-
ność do władz publicznych nie oznacza 
dla podmiotów zobowiązanych automa-
tycznej konieczności dofinansowywania 
zadań publicznych – zarówno nowych, 
jak i zmodyfikowanych.

Wyrok potwierdził również niezwykle 
istotną rolę jaką mogą odgrywać w działal-
ności orzeczniczej TK specjalistyczne dane 
i analizy otrzymywane od innych instytucji 
publicznych – w tym wypadku były to in-
formacje z kontroli przeprowadzanych 
przez NIK oraz sprawozdania składane 
corocznie przez tę instytucję Sejmowi. 
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Podkreślany w orzeczeniu brak odpowied-
nich narzędzi badawczych, pozwalających 
składowi orzekającemu dokonać ustaleń 
związanych z finansowaniem i organizacją 
służby zdrowia został zrekompensowa-
ny dzięki powszechnie dostępnym do-
kumentom z ustaleniami NIK. Wydany 
dzięki temu wyrok mógł częściowo opie-
rać się na wynikach przeprowadzonych 

przez Izbę kontroli, których wiarygod-
ności w trakcie postępowania przed TK 
nikt nie podważał.
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ABSTRACT
Rules for Healthcare Centres Financing – Comments on the Constitutional 
Tribunal’s  Verdict
For many years, self-governments have been objecting, also at the Constitutional 
Tribunal, against the obligation to maintain health services. The Tribunal has judged 
these objections as justified with regard to the cases indicated in the application of 
the Mazowieckie Region. This can be a landmark judgement, of high importance not 
only to the financing of public healthcare centres, but also to the other areas that lie, 
by decision of the legislative branch, with the self-government units. It will be now 
more difficult to make the self-governments charged with the costs of reforms rela-
ted to changes in the legal regulations, and to expect them to cover the related costs. 
The judgment of the Tribunal confirmed the importance of cooperation among the 
public institutions and, in this case, the opportunity to refer to the data collected du-
ring numerous NIK’s audits.

Key words: constitution, financing public health care, independent public health care 
institution, Constitutional Tribunal, Supreme Audit Office


