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ŁAD KORPORACYJNY, KONTROLA WEWNĘTRZNA 
I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH 

Streszczenie  

W artykule przedyskutowano wybrane aspekty funkcjonowania polskich podmiotów 
leczniczych w świetle szeroko rozumianej reformy polskiego syste-mu opieki zdrowot-
nej, zapoczątkowanej wprowadzeniem ustaw z tak zwanego „pakietu zdrowotnego” 
w 2011 roku. Na wstępie omówione zostały wybrane aspekty już wprowadzonych re-
form, wskazano na ich niezadowalające rezultaty w obszarze funkcjonowania całego 
systemu, jak również na poziomie efektywności funkcjonowania podmiotów leczni-
czych: organizacyjnej, finansowej i jakości świadczonych usług leczniczych. Następnie 
omówiono zakres i znaczenie pojęcia ładu korporacyjnego (organizacyjnego) i jego rolę 
w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, zajmujących się świadczeniem usług leczni-
czych i – analogicznie, sektorze publicznym. Podkreślono ścisły związek koncepcji ładu 
korporacyjnego (organizacyjnego), kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W ko-
lejnej części artykuły zostały omówione: znaczenie pojęcia kontroli wewnętrznej 
w podmiotach leczniczych na przykładzie standardu COSOI Kontrola wewnętrzna. Na-
stępnie autor wyjaśnił pojęcie kontroli zarządczej, jako swoistą aplikację biznesowej 
koncepcji kontroli wewnętrznej do jednostek sektora finansów publicznych. Postawił 
również tezę, że kontrola zarządcza nie przyniosła spodziewanych efektów. Kolejna 
część analizy poświęcona jest koncepcji zarządzania ryzykiem w podmiotach leczni-
czych, omówione zostały także podstawowe grupy ryzyk w działalności leczniczej: ry-
zyka biznesowe i ryzyka kliniczne, w tym niezwykle ważne ryzyka zdarzeń (błędów) 
medycznych. Autor wskazuje, że wdrażanie zasad ładu korporacyjnego jest dobrą prak-
tyką w działalności leczniczej i pomaga w podnoszeniu efektywności funkcjonowania 
podmiotów leczniczych, niezależnie od ich struktury własności, struktury organizacyj-
nej, czy zakresu funkcjonowania.  

Słowa kluczowe: podmioty lecznicze, ład korporacyjny, kontrola wewnętrzna, kontrola 
zarządcza, zarządzanie ryzykiem. 

CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL 
AND RISK MANAGEMENT IN MEDICAL ENTITIES 

Abstract 

In this paper author discuss selected aspects of  Polish medical enterprises activity in 
regards to reforms of Polish medical sector, that were started by implementation of 
regulations from so called „health package” law adopted by Sejm in 2011. In the begin-
ning, this paper describes aspects of already implemented reforms and emphasize their 
unsatisfactory results from the point of view of  the entire healthcare system in Poland, 
as well as in relation to a financial and organisational effectiveness of Polish medical 
entities and a quality of rendered medical services. Next, the paper discuss a scope and 
importance of corporate governance idea and its role in private and public medical sec-
tors. Also a very close relation among corporate governance, internal control and risk 
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management were explained and emphasized. In the following part of the paper a de-
scription of internal control concept with a use of COSO I Internal control standard, was 
included.  Then the paper describes so called „management control” system implement-
ed in Polish public sector in 2009 as a specific example of internal control and other 
corporate governance solutions. The conclusion is that implementation of this system 
had not met initial expectations, also in public medical sector. The next step of the anal-
ysis focus o enterprise and healthcare risk management, with a description of two most 
important groups of risk in medical entities i.e. business risk and clinical risk, including 
a very important in healthcare medical malpractice. The paper points out, that imple-
mentation of corporate governance is a best practice in medical sector and boosts medi-
cal enterprise  effectiveness regardless of its ownership and organisational structure 
and type of activity.      

Keywords: hospitals, corporate governance, internal control, risk management. 

Wstęp 

Funkcjonowanie opieki zdrowotnej jest w Polsce i na całym świecie jednym 
z najważniejszych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Wiążą się z nim 
liczne szanse, ale i zagrożenia. Niezwykle ważne jest takie zorganizowanie cało-
ści działalności podmiotów leczniczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, 
które będzie w optymalny sposób spełniało oczekiwania szeroko rozumianych 
interesariuszy. Są to przede wszystkim pacjenci i personel medyczny podmio-
tów leczniczych, ale również właściciele, akcjonariusze, podmioty regulacyjne, 
służby publiczne, dostawcy i odbiorcy. 

Wszystkie te osoby i podmioty są zainteresowane sprawnym działaniem 
placówek opieki zdrowotnej i dlatego tak istotne staje się wprowadzenie naj-
bardziej efektywnych form organizowania ich działalności, w tym tych zawar-
tych w koncepcji Ładu Korporacyjnego (Organizacyjnego).  

Celem artykuły jest przeanalizowanie jak ład korporacyjny, kontrola we-
wnętrzna i zarządzania ryzykiem wpływają na funkcjonowanie podmiotów 
leczniczych i jakość świadczonych usług. 

Autor stawia tezę, że wdrażanie zasad ładu korporacyjnego jest dobrą 
praktyką w działalności leczniczej i pomaga w podnoszeniu efektywności funk-
cjonowania podmiotów leczniczych, przyczynia się do polepszania jakości 
świadczonych usług, w tym spadku ilości błędów medycznych.  

Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza krytyczna aktów 
prawnych i innych regulacji oraz  analiza literatury krajowej i zagranicznej.  
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1.  Podmioty lecznicze w Polsce, wybrane elementy charakterystyki, kie-
runki reform  

Podstawy funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce reguluje Ustawa 
o działalności leczniczej przyjęta przez Sejm 15 kwietnia 2011 r. (weszła 
w życie 1 lipca 2011 r.)1. Ustawa miała wytyczyć kierunki reformy polskiego 
systemu opieki zdrowotnej i szerzej, stanowiła element tak zwanego „pakietu 
zdrowotnego”. W skład pakietu wchodziły także Ustawa refundacyjna oraz pro-
jektowana ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. 

Uchwalenie i wdrożenie w życie nowych regulacji miało przede wszystkim 
służyć, jak argumentowali jej inicjatorzy, zmianie i udoskonaleniu form praw-
nych działalności lecznictwa w Polsce, podniesieniu poziomu zarządzania 
podmiotami leczniczymi oraz jasnemu określeniu odpowiedzialności instytucji 
założycielskich i nadzorujących2.  

Niestety, działania w zakresie reformowania systemu nie doprowadziły do 
poprawy jakości ani dostępności opieki medycznej w Polsce. W wielu obsza-
rach maleje dostępność obywateli naszego kraju do usług medycznych, wydłu-
ża się czas oczekiwania na zabiegi, zamykane są oddziały szpitali i całe szpitale, 
szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jest to nie tylko widoczne „gołym 
okiem”, ale potwierdzają to krajowe i zagraniczne analizy. Na przykład cyklicz-
ny raport OECD i Unii Europejskiej Health at a Glance Europe 20183 pokazuje, 
że w Polsce czas oczekiwania na wiele „popularnych” zabiegów  chirurgicznych 
jest obecne jednym z najdłuższych, a czasami wręcz najdłuższym w Europie; 
przykładem może być endoproteza stawu biodrowego, zabieg często wykony-
wany u starszych ludzi. Nie powinno być zaskoczeniem, jeżeli wspomniany ra-
port wskazuje także, że pod względem liczby praktykujących lekarzy przypada-
jących na 1000 mieszkańców (wynosi ona 2,4) Polska sytuuje się na ostatnim 
miejscu w Europie4, natomiast pod względem liczny pielęgniarek (5,2 na 1000 
mieszkańców), od końca rankingu dzielą nas tylko trzy pozycje. Nie ma wątpli-
wości, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zbyt niski poziom nakła-
dów finansowych, które przeznacza się w naszym kraju na finansowanie sys-
temu opieki zdrowotnej. Również w tym rankingu Polska sytuuje się na jednym 
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej5. Chyba wszyscy uczestnicy dyskusji 
o kondycji systemu opieki zdrowotnej są zgodni co do jego słabości na pozio-
mie makroekonomicznym, regulacyjnym i systemowym. Jak się wydaje, w dys-
kusji umyka jednak często konieczność reformowania podmiotów świadczą-
cych usługi lecznicze na poziomie mikro- w zakresie poprawy efektywności ich 
                                                        
1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654. 
2 Por. Ustawa o działalności leczniczej. Podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba 
oceny skutków regulacji. Praca zbiorowa PWC, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia 
Uczelni Łazarskiego, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa, 2013. 
3 por. Health at a glance. Europe 2018, OECD/EU, Paryż 2018. 
4 Ibidem, s. 179−181. 
5 Ibidem, s. 132. 
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funkcjonowania, wdrażania nowoczesnych systemów i procesów w obszarze 
organizacji i zarządzania.   

Ustawa o działalności leczniczej w świetle art. 1 u.dz.l. określa zasady: 
1) wykonywania działalności leczniczej, 
2) funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędą-

cych przedsiębiorcami,  
3) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
4) czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych,  
5) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz 

podmiotami wykonującymi działalność leczniczą6.  

Celem artykułu nie jest analizowanie poszczególnych zapisów tej regulacji, 
należy jedynie zauważyć, że ustawy z natury rzeczy nie wskazują, jakie szczegó-
łowe rozwiązania organizacyjne powinni stosować zarządzający podmiotami 
leczniczymi w zakresie podnoszenia efektywności funkcjonowania poszczegól-
nych szpitali czy przychodni. Z drugiej strony podmioty lecznicze na świecie, 
ale także i w Polsce wdrażają usprawnienia organizacyjne, które mają charakter 
dobrych praktyk. Niektóre z usprawnień, także w obszarze podjętej tematyki 
ładu korporacyjnego, wynikają również z zaszeregowania podmiotów leczni-
czych, na przykład z punktu widzenia ich formy prawnej działalności, do grupy, 
gdzie pewne rozwiązania są obligatoryjne.  

W zależności od wymagań krajowych regulatorów, może to dotyczyć pod-
miotów leczniczych, których właścicielami są spółki giełdowe, publiczne. Wów-
czas do ich funkcjonowania stosują się „giełdowe” wymogi w zakresie raporto-
wania finansowego i niefinansowego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzy-
kiem, audytu wewnętrznego. Na przykład na amerykańskiej giełdzie papierów 
wartościowych NYSE w 2019 roku było notowanych 12 dużych sieci szpitali.7 
W Polsce na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
w 2019 roku notowanych było dziewięć spółek sektora medycznego, w tym 
kilka z nich świadczy usługi lecznicze. Inaczej jednak niż w USA, gdzie podmioty 
lecznicze są w przeważającej większości prywatne, zakres i „rozmiar” ich dzia-
łania, w stosunku do wielkości całego, publicznego systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce, jest niewielki. Samych stacjonarnych szpitali ogólnych było w Polsce 
na koniec 2017 r. 951, a szpitali dziennych (nazywanych także inaczej szpita-
lami „jednego dnia”) – 1918. 

Jednym z celów wprowadzenia w życie Ustawy z 2011 roku była zmiana 
struktury własnościowej podmiotów leczniczych, funkcjonujących wcześniej 
jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) w spółki prawa 
handlowego. Jako takie podlegają one regulacjom specyficznym dla tej formy 
działania, w tym w zakresie organizacji finansów i zarządzania. Według analiz 

                                                        
6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. op.cit. 
7 por. www.topforeignstock.com, [dostęp 22.04.19]. 
8  Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017, GUS, 2017 s. 43. 
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Najwyższej Izby Kontroli tylko w okresie od roku 2011 do 30 kwietnia 2014 r. 
przekształcenia organizacyjno-prawne objęły 174 szpitale. W tym w 49 szpita-
lach dokonano zmian na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. Niestety wpływ przemian własnościowych na poprawę efektywności 
funkcjonowania przekształcanych podmiotów leczniczych okazał się bardzo 
ograniczony9. Zarówno badacze tematu i eksperci, jak również Najwyższa Izba 
Kontroli, która regularnie audytuje podmioty lecznicze i cały system opieki 
zdrowotnej, wskazują wiele koniecznych kierunków zmian (na poziomie finan-
sowym i ogólnoorganizacyjnym), w zakresie funkcjonowania podmiotów lecz-
niczych, niezależnie od ich formy prawnej czy formuły funkcjonowania Wśród 
obszarów, które wysuwają się na pierwszy plan można między innymi wymie-
nić:  
1) kontrolę kosztów, 
2) podnoszenie kwalifikacji, doświadczenie i umiejętności kadry menadżer-

skiej,  
3) wdrażanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania (TQM, complian-

ce, społeczna, odpowiedzialność biznesu, audyt wewnętrzny),  
4) wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (organizacyjnego), 
5) pozyskiwanie i utrzymywanie personelu medycznego i pomocniczego, 
6) wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych do zarządzania 

(np. typu ERP10), 
7) poprawę bezpieczeństwa pacjentów, zarządzanie ryzykiem zdarzeń me-

dycznych11. 

Współczesne podmioty lecznicze, a szczególnie szpitale to duże, a często 
bardzo duże organizmy gospodarcze, o skomplikowanych strukturach organi-
zacyjnych, zatrudniające nawet kilka tysięcy pracowników. Dysponują ogrom-
nymi budżetami, posiadają znaczne majątki i prowadzą skomplikowaną dzia-
łalność operacyjną12. Jak ktoś celnie zauważył, szpital to otwarte 24 godziny na 
dobę to „skrzyżowanie dużego hotelu z wielką firmą usługową”.   

Niestety efektywność funkcjonowania ekonomicznego polskich podmio-
tów leczniczych, a przede wszystkim najważniejszych z nich, a więc szpitali, 
pozostawia wiele do życzenia. Z listy 500 największych polskich szpitali w 2016 
roku jedynie 259 wypracowało zysk. Sektor ten jest również bardzo mocno za-
                                                        
9 Przekształcanie SP ZOZ w spółki nie poprawia ich efektywności, „Puls medycyny” 19 
(312). https://pulsmedycyny.pl/przeksztalcanie-sp-zoz-w-spolki-nie-poprawia-ich-
efektywnosci-889682 [dostęp: 24.04.2019 r.]. 
10 Enterprise Resource Planning. 
11 Por. Klich J. Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego,  
[w:] Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ogra-
niczania ryzyka szpitali, red. nauk.  M. Pasowicz, Kraków 2012, s. 55. 
12 Na przykład na liście największych szpitali w Polsce, każdy z trzech pierwszych szpi-
tali w rankingu odnotował przychód roczny powyżej 500 milionów PLN. por. Lista 500 
największych szpitali w Polsce 2016, Puls szpitali, www.staticpb.pl, [dostęp 24.04.19].  

https://pulsmedycyny.pl/przeksztalcanie-sp-zoz-w-spolki-nie-poprawia-ich-efektywnosci-889682
https://pulsmedycyny.pl/przeksztalcanie-sp-zoz-w-spolki-nie-poprawia-ich-efektywnosci-889682
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dłużony; zobowiązania krótkoterminowe sięgały we wspomnianym roku 
7,7 miliarda złotych, długoterminowe 3,6 miliarda złotych. Nie są to jednak da-
ne precyzyjne, ponieważ zarządzający szpitalami niechętnie udostępniają in-
formacje na ten temat i prawdopodobnie poziom zadłużenia może być więk-
szy13.  

Jak wspomniano, reformy i polepszanie efektywności podmiotów leczni-
czych powinny być dokonywane w wielu wymiarach. W dalszym ciągu opraco-
wania przedyskutowane zostanie znaczenie wdrażania wybranych rozwiązań 
w zakresie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.  

2.  Ład korporacyjny jako narzędzie organizacji funkcjonowania pod-
miotów leczniczych 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji ładu korporacyjnego 
(organizacyjnego) przy czym często, również w rodzimej praktyce gospodar-
czej, stosowany jest termin anglojęzyczny corporate governance lub samo 
governance (w przypadku sektora publicznego).  

Definicji ładu korporacyjnego jest wiele. O. Bogacz-Miętka wskazuje, 
że jest to „system w jaki korporacje są kierowane i kontrolowane”14. Akcepto-
wana na całym świecie definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwo-
ju OECD wskazuje, że są to  „zależności pomiędzy kierownictwem spółki, jej or-
ganami oraz akcjonariuszami i pozostałymi grupami udziałowymi” oraz, że ład 
organizacyjny „określa strukturę za pośrednictwem której ustala się cele pod-
miotu gospodarczego i środki ich realizacji, a także narzędzia monitorowania 
wyników działań”15. I. Pustuła podkreśla natomiast, że „cor-porate governance 
ma charakter wewnętrzny i zewnętrzny”16 . 
  

                                                        
13 Ibidem. 
14 por. Bogacz-Miętka O. Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsię-
biorstwem, CeDeWu, Warszawa 2011, s.27. 
15 The OECD Principles of Corporate Governance, www.oecd.org, [dostęp 24.04.19]. 
16 Postuła I. „Nowe kierunki w zarządzaniu” Red. Naukowa Monika Kostera, Wydawnic-
two Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 106. 
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Rysunek 1. Mechanizmy regulacyjne ładu korporacyjnego.  

 
Żródło: O. Bogacz-Miętka Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przed- 
siębiorstwem, s. 60 

Ład korporacyjny jest także ważnym elementem ustawodawstwa kra-
jowego i unijnego „jako kluczowe narzędzie regulowania różnych obszarów ak-
tywności gospodarczej. Zielona Księga ładu korporacyjnego Unii Europejskiej 
wskazuje, że jest to: „system, zgodnie z którym są ̨ kierowane i zarządzane 
przedsiębiorstwa oraz ogół relacji pomiędzy kierownictwem, zarządem i akcjo-
nariuszami przedsiębiorstwa, a także innymi zainteresowanymi stronami”17. 
Z kolei definicja Ładu korporacyjnego (organizacyjnego) dla spółek notowa-
nych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych18 mówi, że „Ład kor-
poracyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów 
spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościo-
wych akcjonariuszy”. Podstawowe mechanizmy regulacyjne ładu korporacyj-
nego pokazano na rysunku 1. 

Łatwa do zapamiętania, obrazowa i celnie oddająca istotę ładu korpora-
cyjnego może być definicja podawana przez jednego z twórców standardów 
zarządzania ryzykiem K. Knighta, która mówi, że ład „jest to klej, który skleja 
organizację w całość”19. Praktycy zarządzania ryzykiem dodają w tym miejscu 
uwagę, kontynuując poprzednie stwierdzenie o roli ładu organizacyjnego, 

                                                        
17 por. Zielona księga. Unijne ramy ładu korporacyjnego, Bruksela, dnia 5.4.2011 
KOM(2011) 164 wersja ostateczna. 
18 por. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Warszawa 2016. 
19 por. Knight K., Enterprise Risk Management, www.polrisk.pl, [dostęp 02.05.19 r.]. 
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że gdy governance „skleja organizację w całość”, to zarządzanie ryzykiem nada-
je tej organizacji odporność. 

Właśnie budowanie „odporności” (ang. resiliance) na ryzyko jest dzisiaj 
jednym z paradygmatów zarządzania, choćby ze względu na rosnącą trudność 
w przewidzeniu coraz większej liczby zagrożeń, które napotykają organizacje. 
W przypadku podmiotów leczniczych stosunkowo nowym zagrożeniem są cy-
berataki. Na przykład cyberataki dokonane za pomocą wirusa Wanna Cray, któ-
rych celem w maju 2018 roku były brytyjskie szpitale przyniosły NHS (National 
Health Service), organizacji finansującej publiczną opiekę medyczna (odpo-
wiednikowi rodzimego NFZ), straty szacowane na ponad 90 milionów funtów. 
Było to między innymi efektem konieczności odwołania i przesunięcia ponad 
19 tysięcy zaplanowanych wizyt w gabinetach lekarskich i zabiegów medycz-
nych oraz ewakuacji pacjentów z oddziałów intensywnej terapii. Ponadto spo-
wodowało dotkliwy uszczerbek w reputacji brytyjskich szpitali20.   

Ład organizacyjny jest ściśle związany z pojęciem nadzoru właścicielskie-
go, który ma również bardzo istotne znaczenie dla podmiotów, prowadzących 
działalność leczniczą. Szczególnie, że występuje tu typowe oddzielenie własno-
ści od funkcji zarządczych sprawowanych przez wynajętych menadżerów. 
Wprowadzanie zasad ładu organizacyjnego jako narzędzia sprawowania nad-
zoru właścicielskiego jest rozwiązaniem upowszechnianym, coraz częściej 
wręcz obligatoryjnym  (i to dosłownie, bo coraz szerzej uwzględnianym 
w ustawodawstwie) nie tylko w spółkach prawa handlowego, ale również tam, 
gdzie właścicielem są jednostki sektora publicznego. Taka właśnie sytuacja ma 
miejsce w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
(SPZOZ), przekształcanych w spółki prawa handlowego21. 

Z punktu widzenia właściciela podmiotu leczniczego, jego podstawowym 
celem staje się zapewnienie, że organizacja jest zarządzania w sposób, który 
umożliwia jej kierownictwu osiąganie celów w zakresie pełnionej misji opieki 
zdrowotnej i celów efektywnościowych, biznesowych. Dotyczy to w równym 
stopniu podmiotów prywatnych, jak i sektora publicznego, choć należy zauwa-
żyć, że nawet na poziomie językowym wciąż funkcjonuje popularne określenie 
„służba zdrowia”. Jest ono o tyle prawdziwe, o ile iluzoryczne, bo zdaje się po-
mijać fakt, że działalność medyczna, czy ktoś to akceptuje czy nie, podlega 
„zwykłym” prawom ekonomii. 

Można jednak postawić tezę, że ład organizacyjny właśnie w zarządzaniu 
działalnością leczniczą nabiera szczególnego znaczenia. W jej centrum znajduje 
się bowiem społeczeństwo i pacjent, który bezpośrednio odczuwa skutki do-
brego, bądź niewłaściwego zarządzania organizacją. 

                                                        
20 The Telegraph, WannaCry cyber attack cost the NHS £92m as 19,000 appointments 
cancelled, www.telegraph.co.uk, [dostęp: 02.05.19 r.]. 
21 Klich J., op.cit. s. 57.  
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Oczywiście sposobów organizowania podmiotów świadczących usługi 
lecznicze może być wiele; zasady ładu korporacyjnego wskazują jednak na sze-
reg obszarów w zakresie zarządzania, których organizacja z wykorzystaniem 
zasad dobrego zarządzania powinna przynosić pozytywne rezultaty. Wśród ko-
rzyści z wdrażania corporate governance wymienia się:  
1) redukcję kosztów, przez ich lepszą kontrolę, 
2) redukcję kosztu kapitału, 
3) łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego,  
4) redukcję ryzyk biznesowych i medycznych,  
5) stabilne, zrównoważone funkcjonowanie i rozwój podmiotu leczniczego22. 

Wydaje się, że szczególnie dobre praktyki, podpatrywanie i naśladowanie 
najlepszych, benchmarking,  dzielenie się wiedzą i doświadczeniami mają duże 
znaczenie,  bo polskie podmioty lecznicze nie mają literalnego, ustawowego ob-
owiązku wdrażania zasad dobrego governance. Wyjątkiem jest kontrola zarząd-
cza opisana poniżej. Należy zauważyć, że wiara w zbawczą moc od-górnych re-
gulacji może być złudna. Bez zrozumienia przez zarządzających podmiotami 
leczniczymi, że dobry governance służy osiąganiu celów organi-zacji, nie doj-
dzie do zmian jakościowych pożądanych przez pacjentów i innych interesariu-
szy systemu opieki zdrowotnej w kraju.   

Zasady ładu organizacyjnego są uniwersalne i odnoszą się zwykle do róż-
nych obszarów zarządzania, ale wydaje się, że z punktu widzenia działalności 
leczniczej kilka z nich zasługuje na omówienie, szczególnie, że są zarówno źró-
dłem zagrożeń ale i szans dla funkcjonowania podmiotów leczniczych. Pierw-
szym z tych obszarów jest struktura organizacyjna. 

Choć truizmem jest stwierdzenie, że każda organizacja posiada strukturę 
organizacyjną to podkreślić należy, że powinna być ona dostosowana do wy-
pełniania celów krótko i długoterminowych organizacji. Powinna być opisana, 
aktualna i zmieniać się wraz z nieuchronnymi przekształceniami zachodzącymi 
wewnątrz i na zewnątrz podmiotu leczniczego. Bezpośrednia wskazówka 
w tym zakresie znalazła się również w Ustawie o działalności leczniczej23. 

Z punktu widzenia „wewnętrznego” funkcjonowania jednostki, w jej orga-
nizacji powinna istnieć jasno określona, znana pracownikom i odpowiada-jąca 
zadaniom jednostki struktura podziału obowiązków, a pracownicy powinni być 
z nimi zapoznani. Pracownicy mają obowiązki, ale i prawa, które powinny być 
odpowiednio chronione; w organizacji są stosowane jednolite i przejrzyste za-
sady oceniania, wynagradzania i awansowania pracowników medycznych, ad-
ministracyjnych i personelu pomocniczego. 

                                                        
22 Por. W szpitalach należy wprowadzać ład korporacyjny i kontroling finansowy, „Rynek 
Zdrowia” 2012. 
23 por. Art. 21 ust. 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
Dz.U. Nr 112, poz. 65. 
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Kierownictwo podmiotu leczniczego powinno zaprojektować i wdrożyć 
odpowiednie mechanizmy sprawozdawcze i kontrolne w poszczególnych ob-
szarach funkcjonowania, a obieg informacji powinien być przejrzysty i efek-
tywny, umożliwiający ich przepływ zarówno z góry na dół jak i w odwrotnym 
kierunku, a także pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi organiza-
cji. Jednym z typowych i wręcz powszechnych przykładów omijania tych 
wskazówek jest na przykład nieuaktualnianie zakresów obowiązków pracow-
ników – zarówno personelu medycznego, jak i pomocniczego, co jest ewident-
nym źródłem ryzyka dla pacjentów i całej organizacji. 

Oczywiście żeby pełnić funkcje zarządcze, osoby które kierują działalno-
ścią leczniczą powinny dysponować odpowiednim wykształceniem i doświad-
czeniem. O ile dostęp do zawodów medycznych jest regulowany ustawowo, to 
już pełnienie funkcji zarządczych, w obszarach niemedycznych, nie podlega 
specyficznym regulacjom. Przy okazji trzeba zauważyć (nie oceniając tego fak-
tu), że w polskich podmiotach leczniczych bardzo często funkcje zarządzania 
przedsiębiorstwem pełnią osoby, których podstawowe wykształcenie i ścieżka 
kariery związana jest z naukami medycznymi. Nakłada to na nie jeszcze więk-
sze wyzwania w zakresie zdobywania i uaktualnia swojej wiedzy w zakresie 
zarządzania. 

W podmiotach leczniczych, działających w formie spółek akcyjnych, orga-
nami pełniącymi nadzór właścicielski są rady nadzorcze, których rola nie po-
winna się sprowadzać do zatwierdzania sprawozdań przedstawianych im przez 
zarząd spółki, czy wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, jak sama nazwa 
wskazuje, sprawuje w imieniu właścicieli nadzór nad działalnością spółki, czu-
wając nad jej bezpiecznym i efektywnym funkcjonowaniem. Polski Kodeks Do-
brych Praktyk spółek notowanych na GPW wskazuje, że rada nadzorcza, a ści-
ślej mówiąc powoływany w jej ramach Komitet Audytu raz do roku przygoto-
wuje pisemną ocenę funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i kontroli 
wewnętrznej. Jest to również wymóg artykułu 130. 1 Ustawy o biegłych rewi-
dentach, gdzie rola Komitetu Audytu jest szczególnie podkreślona24. Jeżeli więc 
jednym z typowych, fundamentalnych zadań w ramach zarządzania ryzykiem 
jest dbanie o jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjenta, to także rada 
nadzorcza podmiotu leczniczego powinna aktywnie monitorować, jak cel ten 
jest w praktyce realizowany przez zarząd jednostki.  

Kierownictwo podmiotu leczniczego, czy jest to zarząd podmiotu leczni-
czego, który prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego na czele 
z prezesem zarządu, czy dyrektor publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czy 
też prywatny właściciel i jednocześnie menadżer mniejszego podmiotu leczni-
czego, pełni szczególną rolą w zapewnieniu właściwego funkcjonowania swojej 
organizacji. Kierownictwo szpitala lub przychodni może nie dostrzegać, albo 

                                                        
24 por. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym, Dz.U. poz. 1089. 
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nie być dostatecznie świadome, że jego postawa nadaje ton działania całej or-
ganizacji.  

W dyskusji dotyczącej jakości zarządzania mówi się obecnie wiele o „tonie 
płynącym z góry” (tone at the top), o kulturze organizacyjnej, w tym między in-
nymi kulturze zarządzania ryzykiem. Znaczenie „tonu płynącego z góry” pod-
kreśla się między innymi w obszarze sprawozdawczości finansowej25.  Jak do-
wiodły doświadczenia ostatnich kryzysów finansowych, głośne sprawy jak En-
ron czy WorldCom, wspomniany „ton” jest kluczowy dla przetrwania i roz-woju 
każdej organizacji. Jeżeli więc w podmiocie leczniczym w centrum zain-
teresowania ma  się znajdować dobro pacjenta, to tylko pełne zaangażowania 
kierownictwa jednostki w inicjatywy i działania związane z tym celem przynie-
sie pożądane efekty.    

Według renomowanego The American Society for Healthcare Risk Man-
agement (ASHRM) podstawowe zasady dobrego governance pomiotu lecznicze-
go, według których powinno postępować kierownictwo szpitala są następujące:  
1) bezpieczeństwo pacjentów w trakcie zabiegów medycznych i w trakcie 

całego pobytu w podmiocie leczniczym, 
2) efektywne zarządzanie finansami przez kontrolę kosztów i maksymali-

zację przychodów, jednak z zachowaniem priorytetu bezpieczeństwa pa-
cjentów,  

3) nieustanne doskonale funkcjonowania w obszarze świadczenia nowych 
i coraz lepszych usług oraz polepszenia środowiska, w którym przebywa 
pacjent w trakcie leczenia26. 

3.  Kontrola wewnętrzna  

Powszechnie stosowany na świecie, także w podmiotach leczniczych, standard  
COSOI Kontrola wewnętrzna stwierdza, że  „kontrola wewnętrzna to proces 
kontrolny realizowany przez zarząd przedsiębiorstwa, kadrę zarządzającą 
i pozostałych pracowników w celu umożliwienia uzyskania efektywności i wy-
dajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności 
z przepisami prawa i innymi regulacjami”27. Elementy procesu kontroli we-
wnętrznej pokazano na rys. 2.) 

 
  

                                                        
25 por. Tone at the Top and Audit Quality, International Federation of Accountants, 2007. 
26 por. Carroll R., Risk management handbook for healthcare organisations, American 
Society for Healthcare Risk Managment, s. 159−162. 
27 por. COSO I Kontrola Wewnętrzna, PIKW, Warszawa 2008. 
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Rysunek 2. Standardy COSO I Kontrola wewnętrzna i COSOII Zarządzanie ry-
zykiem. 

 
 Żródło: COSOI Kontrola wewnętrzna. www.coso.org [dostęp: 24.05.2019]. 

Kontrola wewnętrzna w szpitalu powinna obejmować wszystkie aspekty 
funkcjonowania placówki medycznej: operacyjne (lecznicze), finansowe, ludz-
kie, prawne. Należy podkreślić, że nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej 
(wraz z systemem zarządzania ryzykiem) jest jednym z najważniejszych zadań 
rad nadzorczych podmiotu leczniczego. W Polsce taka „twarda” regulacja istnie-
je wyłącznie w obszarze funkcjonowania  podmiotów zainteresowania publicz-
nego28. Ale nadzorcza i kontrolna funkcja rady nadzorczej we wspomnianych 
obszarach jest już uznaną na świecie dobrą praktyką i elementem „kanonicz-
nym” ładu korporacyjnego.  

W polskiej praktyce gospodarczej kontrola wewnętrzna w rozumieniu sys-
temu „typu COSO Internal control” jest rzadko spotykana (z wyłączeniem od-
działów międzynarodowych korporacji).  

W podmiotach leczniczych znaleźć można elementy kontroli wewnętrznej 
w poszczególnych obszarach, przede wszystkim finansowym, ale również me-
dycznym. Przykładem jest problematyka zakażeń wewnątrzszpitalnych29. Jest 
to jedno z najważniejszych ryzyk klinicznych w działalności szpitali. Natomiast 
w szerszym kontekście próby wdrożenia całościowej kontroli wewnętrznej 
można doszukiwać się w procesie kontroli zarządczej, która została wprowa-

                                                        
28 Por. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych, Komisja Nadzoru Fi-
nansowego, 2014. 
29 por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, spo-
sobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań za-
pobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, Dz.U. Nr 100, poz. 646. 
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dzona, także w wielu podmiotach leczniczych, na mocy Ustawy o Finansach pu-
blicznych z 27.08.2009 roku. 

4.  Kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych jako element ładu 
korporacyjnego  

W Polsce innowatorzy w obszarze zarządzania sektorem publicznym populary-
zują ideę New Public Management30, która promuje popytowo-podażowe, me-
nadżerskie, efektywnościowe podejście do szeroko rozumianych usług publicz-
nych, także w obszarze opieki zdrowotnej. W opracowaniach z obszaru „nowe-
go zarządzania” stosuje się biznesowy aparat pojęciowy, wskazując między in-
nymi na rolę ładu (governance), kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem. 

Zwolennicy wprowadzania koncepcji new public management w Polsce, 
wiążą to pojęcie z koncepcją Kontroli Zarządczej, która została wprowadzona w 
sektorze publicznym w 2009 roku. W rezultacie na przykład zarządzanie ryzy-
kiem stało się obowiązkiem wszystkich podmiotów podlegających ustawie, ta-
kich jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej31.  

Kontrola zarządcza jest próbą przeniesienia na rodzimy grunt koncepcji 
zawartych we wspomnianym już standardzie COSO I Kontrola zarządcza i jego 
rozwinięciu COSO II Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - Struktura ramowa32.  

Zgodnie z art 69 Ustawy o finansach publicznych i opublikowanym przez 
Ministerstwo Finansów Kompendium wiedzy kontrola zarządcza to „ogół dzia-
łań dla zapewnienia realizacji celów i zadań (jednostki sektora finansów pu-
blicznych)”. Odnosząc się do działalności jednostki, dotyczy w szczególności: 
1) zgodności z przepisami i procedurami, 
2)  skuteczności działania, 
3) wiarygodności sprawozdań, 
4) ochrony zasobów, 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
7) zarządzania ryzykiem33. 

Bez wątpienia wymogi w zakresie kontroli zarządczej określone w tak 
zwanych „standardach kontroli zarządczej”34 służą budowaniu fundamentów 

                                                        
30 Por. Osborne D., T.Gaebler Rządzić inaczej, tłum. A Jankowski, Wyd. Media Rodzina, 
Poznań 2010. 
31 Por. Kotarski D. Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie 
leczniczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia”, 2015 nr 76, t. 2. 
32 COSO II Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Struktura ramowa, PIKW, Warszawa 
2004. 
33 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, istota, unormowania prawne 
i otoczenie, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012. 
34 Ibidem. s. 50. 
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ładu organizacyjnego w jednostkach sektora publicznego, choćby w obszarze 
zarządzania ryzykiem. Świadczy o tym również fakt, że audytorzy Ministerstwa 
Finansów wprowadzając kontrolę zarządczą w polskim sektorze publicznym 
wprost odwoływali się do standardów COSO jako dokumentów referencyjnych 
kontroli zarządczej i koncepcji governance sektora publicznego35. 

Wyzwaniem dla tak rozumianego ładu organizacyjnego w jednostkach sek-
tora publicznego, w tym zakładów opieki zdrowotnej, pozostaje kluczowa jak 
zawsze kwestia realnego sprawowania bezpośredniego nadzoru nad funkcjo-
nowaniem. W spółkach kodeksu handlowego rolę tę pełnią rady nadzorcze 
i ostatecznie – akcjonariusze. Próbując doszukać się analogii w funkcjonowaniu 
w podmiotach leczniczych, które nie są przedsiębiorcami (zgodnie z art.48 
Ustawy o działalności leczniczej)36, to wskazywać by tu można na rolę Rad Spo-
łecznych tychże podmiotów, przy czym pełnią one przede wszystkim funkcję 
doradczą. Nie powinno więc dziwić, że w zapisach, które można znaleźć stan-
dardowo w statutach organizacyjnych podmiotów leczniczych w ogóle nie 
można się doszukać informacji o sprawowaniu nadzoru nad takimi funkcjami 
jak kontrola wewnętrzna, czy zarządzanie ryzykiem. 

Dodać również należy, że podmioty gospodarcze tworzone przez sektor 
publiczny w formie spółek prawa handlowego nie mają obowiązku wprowa-
dzania kontroli zarządczej. Jednak w przypadku podmiotów leczniczych, które 
działają w formie tworzonych przez samorządy spółek prawa handlowego, 
wprowadzone są często samoregulacje zaczerpnięte z kontroli zarządczej. 
Choćby po to, aby ich system raportowania mógł dostarczać właścicielowi pod-
legającemu kontroli zarządczej odpowiednich i porównywalnych informacji (na 
przykład dotyczących ryzyka). Można postawić tezę, iż podmioty lecznicze, nie-
zależnie od ich formy prawnej funkcjonowania są jej dobrą ilustracją, 
że kontrola zarządcza po prawie 10 latach funkcjonowania wciąż nie spełniła 
pokładanej nadziei w obszarze szpitalnego governance. Takie stwierdzenie wy-
nika zarówno z doświadczeń autora w obszarze doradztwa organizacyjnego dla 
podmiotów leczniczych, jak i znajduje również potwierdzenie w wynikach au-
dytów prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, która krytycznie oceniała 
postępy w realnym wdrażaniu zaleceń kontroli zarządczej w sektorze publicz-
nym37.  

5.  Zarządzanie ryzykiem 

Systemy zarządzania ryzykiem wdrażane w podmiotach leczniczych na świcie, 
działają zgodnie z koncepcją Enterprise Risk Management – całościowego, holi-
stycznego zarządzania ryzykiem38. Według opublikowanego przez Minister-
                                                        
35 Ibidem. s. 21. 
36 por. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 
z późn. zm.). 
37 NIK o kontroli zarządczej. www.nik.gov.pl, [dostęp 11.05.19 r.]. 
38 por. Podlewski J. Zarządzanie ryzykiem gospodarczym, Wyd. Galan, Gdańsk 2010, s. 71.  
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stwo Finansów Podręcznika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym za-
rządzanie ryzykiem to „logiczna i systematyczna metoda tworzenia kontekstu, 
identyfikacji, analizy, oceny, działania, nadzoru oraz informowania o ryzyku 
w sposób, który umożliwi organizacji minimalizację strat i maksymalizację 
możliwości”39. Struktura procesu zarządzania ryzykiem według standardu 
COSO II została zamieszczona na rysunku 2 w części poświęconej kontroli we-
wnętrznej. 

Podmioty lecznicze są w szczególny sposób przedmiotem oddziaływania 
różnego rodzaju ryzyk, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy: ryzyka 
kliniczne (medyczne) i ryzyka biznesowe (rysunek 3). 

Rysunek 3. Ryzyko w podmiocie leczniczym. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Spośród ryzyk klinicznych na szczególną uwagę zasługują ryzyka zdarzeń 
medycznych. Zgodnie z art. 67 a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw 
pacjenta, termin „zdarzenie medyczne” odnosi się do zakażenia pacjenta biolo-
gicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdro-
wia pacjenta albo śmierci, pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktu-
alną wiedzą medyczną: 
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła wła-

ściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego40. 

                                                        
39 por. Jennison B., Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, 
2009, s.7.   
40 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417.  
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Ryzyko zdarzeń medycznych, w literaturze zwane również ryzykiem błę-
dów medycznych (ang. medical malpractice) jest dzisiaj jednym z najważ-
niejszych problemów dla podmiotów leczniczych na całym świecie41. Niestety, 
mimo toczącej się od lat dyskusji na temat zarządzania tym ryzykiem przez pol-
skie szpitale, wprowadzenia regulacji ustawowych i prób wprowadzenia obo-
wiązkowego ubezpieczania tego ryzyka przez szpitale, problem pozostaje nie-
rozwiązany w całym sektorze polskiej opieki zdrowotnej. Jedną z najważ-
niejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak wiarygodnych danych na te-
mat liczby zdarzeń (błędów medycznych) w Polsce. Nieoficjalnie szacuje się, 
jako punkt odniesienia biorąc inne kraje europejskie, że w Polsce rocznie 
z tytułu zdarzeń medycznych może umierać nawet 20 tysięcy osób.  

Jakie można  wskazać punkty łączące koncepcję ładu korporacyjnego i za-
rządzania ryzykiem w działalności leczniczej? Jak już wspomniano, zarządzanie 
ryzykiem nie jest „oddzielnym” odseparowanym systemem zarządzania, ale 
pełni kluczową rolę w systemie ładu organizacyjnego i budowaniu odporności 
organizacji na ryzyko. Najszerzej rzecz ujmując ład organizacyjny jest narzę-
dziem szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem, bo działanie w sposób zor-
ganizowany z uwzględnianiem wypracowanych dobrych praktyk kierowania 
i nadzoru zmniejszają ryzyko biznesowe i kliniczne. Z drugiej strony również 
samo zarządzanie ryzykiem rozumiane jako konkretny proces, zbiór procedur 
działania jest elementem ładu korporacyjnego, wyspecjalizowanym narzę-
dziem służącym do „walki” z ryzykiem. Stąd Kodeksy ładu korporacyjnego na 
całym świecie wymieniają zarządzanie ryzykiem jako jeden z fundamentów 
governance organizacji42.  

Kolejnym punktem wiążącym ład korporacyjny z zarządzanie ryzykiem, 
szczególnie w formie zintegrowanego całościowego zarządzania ryzykiem typu 
ERM jest zarządzanie strategiczne rozumiane jako działania podejmowane 
przez kierownictwo w zakresie określania i ustanawiania długofalowych celów 
funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz ich osiągania.  

 Wreszcie należy zauważyć, że to menadżer podmiotu leczniczego oraz inni 
kierownicy są ostatecznymi właścicielami całego ryzyka jednostki i choć mogą 
oni delegować zarządzanie poszczególnymi ryzykami na odpowiednie elementy 
struktury organizacyjnej, to jednak ostateczna odpowiedzialność za zarządza-
nia ryzykiem całego szpitala czy przychodni spoczywa tylko na nich. 

Zakończenie  

Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (organizacyjnego), dobrego governance 
w podmiotach leczniczych jest ważną praktyką i pośrednio wymogiem regula-
cyjnym, stawianym przed zarządzającymi podmiotami leczniczymi. Przy rosną-

                                                        
41 por. R. Carroll, op. cit.  
42 por. The guide for good governance for hospital boards, The American Healthcare as-
sociation, Centre for good governance, 2009, s. 84. 
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cej komplikacji działaności prowadzonej przez podmioty lecznicze, konieczne 
jest stosowanie zaawansowanych metod zarządzania we wszystkich obszarach 
ich działalności. Jest to również niezbędne dla podnoszenia efektywności ich 
funkcjonowania, wzrostu jakości świadczonych usług medycznych i bezpie-
czeństwa pacjentów. Realizacja zasad ładu korporacyjnego nie jest możliwa bez 
wdrażania  szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, takich jak kontrola we-
wnętrzna, kontrola zarządcza, czy zarządzanie ryzykiem. Polskie podmioty 
lecznicze stopniowo podejmują wyzwania związane z włączaniem wspomnia-
nych rozwiązań do procesów zarządczych, jednak wciąż jest to wysiłek niewy-
starczający.  Znajduje to także odbicie w kondycji polskiego sektora opieki 
zdrowotnej oraz jakości i dostępności usług leczniczych.   
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