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        Częstochowa, 21 marca 2022r. 

Prof. dr hab. Jolanta Chluska 

Wydział Zarządzania 

Politechnika Częstochowska 

 

Recenzja 

pracy doktorskiej mgr Michała Wróblewskiego  

pt. „ Przesłanki i efektywność ekonomiczna komercjalizacji szpitali publicznych ” 

napisanej pod kierunkiem naukowym promotora prof. zw. dr hab. Haliny Buk 

oraz promotora pomocniczego dr Moniki Eisenbardt 

 

1) Podstawa recenzji  

Podstawę recenzji stanowi pismo prof. dr hab. Grzegorza Kończaka, Przewodniczącego Komi-

tetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-

cach, powiadamiające o powołaniu mnie przez Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Fi-

nanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. 

na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Michała Wróblewskiego pt. „ Przesłanki i efektywność 

ekonomiczna komercjalizacji szpitali publicznych ” napisanej pod kierunkiem naukowym pro-

motora prof. zw. dr hab. Haliny Buk oraz promotora pomocniczego dr Moniki Eisenbardt 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  

Podstawą prawną recenzji jest Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (DzU z 2017r. poz. 1789). 

 

2) Tematyka pracy, jej cel oraz zakres   

Przemiany form organizacyjno-prawnych oraz zakresu działalności podmiotów leczniczych 

wiążą się ze zmianą ich obowiązków w zakresie generowania informacji ekonomiczno-finan-

sowych, szczególnie sprawozdawczych na potrzeby zarządzania podmiotami jak również pro-

cesów decyzyjnych innych interesariuszy. Informacja o wynikach działalności podmiotów 

leczniczych jest podstawą podejmowanych działań w zakresie sterowania systemem opieki 

zdrowotnej zarówno w skali mikro jak i w skali makro. Jest także podstawą procesów plani-

styczno-kontrolnych przemian tego sytemu, szczególnie restrukturyzacyjnych i własnościo-

wych. Ważne są także wnioski z analizy osiągnieć podmiotów leczniczych będących podmio-

tami przemian zrealizowanych w okresach poprzednich jak i planowanych do realizacji.  
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Przedstawiona do recenzji praca doktorska mgr Michała Wróblewskiego dotyczy problemu 

przesłanek i ekonomicznej efektywności komercjalizacji szpitali publicznych i wpisuje się 

w nurt badań możliwych rozwiązań doskonalenia i poprawy efektywności działań podejmowa-

nych przez podmioty tworzące oraz innych decydentów w warunkach ograniczonych zasobów 

systemu opieki zdrowotnej.  

Ze względu na aktualność problematyki naukowej oraz potencjalne możliwości zastosowań, 

podjęte w pracy doktorskiej badania należy uznać za celowe i uzasadnione.  

Jak deklaruje Autor, głównym celem rozprawy było opracowanie i weryfikacja modelu 

ekonomicznej efektywności skomercjalizowanych szpitali publicznych. Problemem badaw-

czym była identyfikacja uwarunkowań zmian wyników finansowych i ekonomicznych podmio-

tów leczniczych w odniesieniu do faktu przekształcenia podmiotu funkcjonującego jako 

SPZOZ w spółkę kapitałową, a także ocena efektywności mechanizmu przekształcenia jako 

stymulatora działań prowadzących do bardziej racjonalnej polityki kosztowej oraz efektywniej-

szego wykorzystania zasobów będących w dyspozycji podmiotu leczniczego a także zwiększe-

nia możliwości przychodowych, jakie daje nowa forma prawna. Autor zdefiniował także cele 

cząstkowe:  

1. identyfikacja przesłanek komercjalizacji publicznych szpitali,  

2. ocena efektywności ekonomicznej skomercjalizowanych szpitali,  

3. opracowanie rekomendacji dla władz publicznych i organów założycielskich/właścicielskich 

publicznych szpitali w przedmiocie efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów 

przez te podmioty. (str. 8, 9) 

Moim zdaniem, cele pracy zawierają elementy nowości i zostały w istotnych aspektach sfor-

mułowane właściwie.  

W pracy przyjęto dwie hipotezy badawcze: 

a) komercjalizacja szpitali publicznych wpływa na ich efektywność ekonomiczną,  

b) komercjalizacja szpitali publicznych prowadzi do ich restrukturyzacji operacyjnej i finansowej.  

Hipotezy uważam za sformułowane prawidłowo. Postawione hipotezy jak i sposób ich weryfi-

kacji świadczą o dobrej znajomości analizowanych przez mgr Michała Wróblewskiego kwestji. 

Przedmiotem pracy są przesłanki i efektywność komercjalizacji szpitali publicznych.  

Podmiotem pracy są szpitale powstałe w procesach komercjalizacji. W pracy uwzględniono 

także podmioty lecznicze jako podmioty publiczne, przed ich przekształceniami.  

 Rozprawa obejmuje 302 strony tekstu, zawiera 65 zestawień tabelarycznych oraz 40 rycin. 

Bibliografia obejmuje 216 pozycji , w tym 28 obcojęzycznych (13%) i 36 aktów prawnych. 
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Przegląd literatury dotyczącej dotychczasowego stanu wiedzy w obszarze tematycznym pracy 

uważam za kompletny i wyczerpujący. 

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Wstęp do rozprawy zawiera nie-

zbędne charakterystyki metodyki badań. Mgr Michał Wróblewski prezentuje cele rozprawy, 

hipotezy, przyjęte metody i narzędzia badawcze. Uzupełnieniem opisu metod i narzędzi badaw-

czych jest treść podrozdziału 4.1. „Metodyka badań”. Prezentuje przesłanki, które miały wpływ 

na podjęcie badań w zakresie analizy uwarunkowań i ekonomicznej efektywności procesów 

komercjalizacji szpitali publicznych. Mgr Michał Wróblewski omawia także strukturę i treść 

pracy. Sprawia to, że wywód rozprawy jest prowadzony w sposób przejrzysty i uporządko-

wany. W końcowej części pracy Autor przedstawia bibliografię, spis tabel i rycin.  

W rozdziale pierwszym „Charakterystyka uwarunkowań organizacyjnych i ekonomicz-

nych systemu ochrony zdrowia w Polsce” Autor charakteryzuje rys historyczny, podstawy 

prawne oraz zasady finansowania podmiotów leczniczych w Polsce. Opisuje także strukturę 

świadczeniodawców funkcjonujących na rynku świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem ro-

dzaju własności, tj. z podziałem na podmioty publiczne i prywatne.  

 Zaletą tej części pracy jest dogłębna analiza literaturowa uwarunkowań rozwoju podmio-

tów systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Autor wychodząc od modeli systemów 

ochrony zdrowia prezentuje ewolucję polskich podmiotów w przekroju historycznym, prawnym 

i organizacyjnym. Analizy źródeł finansowani usług medycznych oraz przemiany otoczenia eko-

nomicznego i prawnego ilustruje wykresami, co czyni przekaz czytelnym i jasnym. Dogłębna 

analiza aktów prawnych towarzyszących zmianom warunków funkcjonowania podmiotów lecz-

niczych świadczy o gruntownej wiedzy Autora dysertacji o specyfice sektora, będącego pod-

miotem badań. Porównuje podmioty lecznicze prowadzone w formie spzoz oraz spółek w kon-

tekście wybranych kryteriów: nadzoru właścicielskiego, zarządzania, gospodarki finansowej 

źródeł finansowania aktywów i polityki personalnej (str. 42,43), co stanowi ważną syntezę pro-

wadzonych w tym rozdziale rozważań.   

W rozdziale 2. „Determinanty rentowności oraz zadłużenia świadczeniodawców publicz-

nych w Polsce ” scharakteryzowano przyczyny braku rentownosci oraz zadłużenia polskich 

szpitali. Analizy prowadzono w podziale na okresy rozwoju podmiotów lecznizych, 

z uwzglednieniem uwarunkowań systemowych. Wskazano także bariry prawne i organizacyjne 

przemian systemu opieki zdrowotnej podejmowne od roku 1990 do obecnych decyzji 

o powołaniu sieci szpitali. 

Zaletą tej części pracy jest uporządkowana i krytyczna analiza przyczyn braku zyskowności 

szpitali publicznych  w Polsce po roku 1990. Osadzone w literaturze przedmiotu rozważania 
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obejmują także problemy zadłużenia szpitali oraz podejmowanych działań sanacyjnych. We 

wnioskach z analiz Autor wskazuje że „…sytuacja finansowa szpitali publicznych zależna jest 

od szeregu czynników o charakterze zarówno zewnętrznym, na które jednostka nie ma wpływu, 

jak i wewnętrznym, zależnych od podmiotu leczniczego.”. W pierwszej grupie wskazuje takie 

czynniki jak ”… adekwatności wyceny procedur medycznych w stosunku do ich faktycznych 

kosztów, obniżenie dotychczasowej wyceny świadczeń (jak np. w kardiologii), brak zapłaty za 

świadczenia udzielone ponad ustalony limit czy też wzrost cen materiałów medycznych oraz 

płac personelu.” Natomiast w drugiej grupie czynników podkreśla istotne znaczenie „…umie-

jętności zarządu dotyczące gospodarowania zasobami, strategiczne decyzje dotyczące obsza-

rów działalności i rozwoju, nie w pełni wykonane kontrakty czy też umiejętność odpowiedniego 

zarządzania kosztami.”(str. 58). 

Rozdział 3. „Analiza działań restrukturyzacyjnych, pomocy państwa oraz przekształceń 

własnościowych szpitali w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce” poświę-

cony został charakterystyce działań restrukturyzacyjnych, oddłużeniowych i pomocowych po-

dejmowanych przez kolejne ekipy rządzące w Polsce, celem przywrócenia stabilizacji sytuacji 

finansowej publicznych podmiotów leczniczych. Autor wyjaśnił pojęcia restrukturyzacji i ko-

mercjalizacji, odnosząc je do podmiotów leczniczych w Polsce i na świecie. 

Do mocnych stron tej części pracy zaliczam gruntowne opracowanie literaturowe prezen-

towanych zagadnień, nie tyko w oparciu o literaturę przedmiotu, ale także w oparciu o akty 

prawne i inne źródła, co świadczy o szerokiej wiedzy mgr Michała Wróblewskiego. Analizo-

wane procesy sanacyjne szpitali publicznych w okresie 1994-2011 Autor zaprezentował w spo-

sób uporządkowany, wskazując kolejność programów działań i wyodrębniając najważniejsze 

z nich w sposób graficzny (str. 88,106). Oceniając brak skuteczności działań sanacyjnych wska-

zuje liczne uwarunkowania tych niepowodzeń, przykładowo: „…niewystarczająca kwota środ-

ków przeznaczanych na poszczególne zadania związane z oddłużaniem i przekształceniami. Po-

nadto, liczne obawy podmiotów tworzących SPZOZ-y związane z widmem przejęcia długów 

szpitalnych oraz brakiem akceptacji społecznej dla komercjalizacji publicznych szpitali spowo-

dowały, że żaden z realizowanych przez rząd programów restrukturyzacji nie przyniósł zmian 

na większą skalę; choć struktura własnościowa publicznych szpitali nieco się zróżnicowała, to 

w skali całego systemu efekty tych zmian nie miały charakteru przełomowego…wycena świad-

czeń szpitalnych niejednokrotnie nie zapewnia pokrycia faktycznych kosztów wykonanych pro-

cedur medycznych. Pożądanym stanem wydaje się zatem sytuacja, w której wynik finansowy 

zrestrukturyzowanych szpitali, po uwzględnieniu niezbędnych nakładów kapitałowych, będzie 

oscylować przynajmniej wokół progu rentowności…”(str. 117, 118)   
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Rozdział 4. „Ocena efektywności finansowej i ekonomicznej procesów komercjalizacji sa-

modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki kapitałowe” 

to rozdział empiryczny. Autor przeprowadza w nim analizę i ocenę efektywności komercjali-

zowanych 17 szpitali – spzoz przed i po przekształceniu ich w spółki prawa handlowego. Zakres 

analizy obejmował zarówno zasoby podmiotów, źródła ich finansowania jak i przychody oraz 

koszty.  

Zaletą tej części pracy jest gruntowny opis zaplanowanych i przeprowadzonych badań. Na 

podkreślenie zasługuje staranne opracowanie materiału badawczego i jego prezentacja w for-

mie tabelarycznej i graficznej. Każdy etap analizy podsumowano, syntetycznie formułując 

wnioski w ujęciu problemowym. Badania i analizy postrzegam jako przemyślane, kompletne 

i interesujące poznawczo z punktu widzenia tematu dysertacji.  

W rozdziale 5. „Szczegółowa analiza przyczynowo - skutkowa sytuacji finansowej komer-

cjalizowanych szpitali z uwzględnieniem wymogów resortowych” Autor zaprezentował 

koncepcję oceny sytuacji finansowej badanych, komercjalizowanych podmiotów 

uwzględniając metodykę oceny przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwiet-

nia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia 

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 832). Analizy zostały podsumowane i poddane ocenie 

w zakresie trwałości i stabilności poprawy sytuacji finansowej komercjalizowanych szpitali 

działających jako spółki. 

Rozdział 5. postrzegam jako interesujący z perspektywy wykorzystania obowiązujacego 

rozporządzenia do stworzenia własnego narzędzia analizy kondycji finansowej badanych 

szpitali. Analizy dokonywane były za ostatni rok przed przekształceniem, pierwszy rok po 

przekształceniu oraz za rok 2018, czyli ostatni rok analizy. Wyniki Autor porównuje 

z kompleksową analizą ekonomiczno-finansową badanych szpitali z całego okresu analizy. 

Daje to pełny obraz kształtowania się miar efektywności komercalizowanych szpitali.  

Zakończenie zawiera wnioski, wypływające z przeprowadzonych badań, podkreślające re-

alizację celów pracy, weryfikację hipotez oraz osiągnięcia Autora wynikające z pracy. 

 

3) Wyniki badań oraz wnioski 

Weryfikacja hipotez pracy jak również osiągnięcie jej celów było możliwe dzięki właści-

wemu zastosowaniu metod i technik badawczych. Dla zweryfikowania hipotez Autor dysertacji 

deklaruje następujące metody badawcze: „Posłużono się metodą badania dokumentów oraz za-

stosowano elementy metody porównawczej z uwzględnieniem metod analitycznych – porównań 
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czasowych dotyczących wyników finansowych badanych podmiotów gospodarczych w przyjętych 

okresach oraz porównań tych wyników z wzorcami, tj. przyjętymi ogólnie wartościami wybranych 

wskaźników analizy finansowej oraz średnimi wartościami dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. 

Dodatkowo oparto się także na metodzie prakseologicznej, celem prakseologii jest bowiem analiza 

i ocena sprawności działania człowieka czy organizacji; w pracy metoda ta sprowadzona została do 

analizy wyników finansowych skomercjalizowanych szpitali w kontekście ich zmiany formy praw-

nej.” (str. 142). 

Podmiotem badań były szpitale publiczne, które zostały skomercjalizowane i przekształcone 

w spółki prawa handlowego. Po wstępnej weryfikacji, spośród 32 przekształcanych podmiotów, 

do badań zakwalifikowano 17 szpitali.  

Dane do badania stanowiły informacje pozyskane ze sprawozdań finansowych, publikowanych 

w okresie trzech lat przed przekształceniem w spółkę prawa handlowego oraz w okresie po prze-

kształceniu - do roku 2018.  

Stosowaną metodą badania funkcjonowania podmiotu leczniczego w ujęciu ekonomicznym 

była analiza finansowa bazująca na standardowych sprawozdaniach finansowych. Jak podkreśla 

Autor „zaletą tego narzędzia jest przede wszystkim porównywalność wyników między różnymi 

podmiotami stosującymi ustawę o rachunkowości, dzięki czemu informacje finansowe są prezen-

towane w taki sam sposób niezależnie od rodzaju podmiotu, co pozwala na rzetelne porównanie 

wyników finansowych badanych jednostek.) (str. 144) W kolejnym fragmencie dysertacji Autor 

uzasadnia stosowanie miar efektywności: „…szpital publiczny, choć jest podmiotem gospodarczym 

nienastawionym na zysk, to zobowiązany jest do efektywnego gospodarowania powierzonym, 

a także wytworzonym w toku działalności majątkiem, w szczególności w kontekście powszechnie 

występującej ograniczoności zasobów, tych materialnych, jak i osobowych i finansowych. Pu-

bliczny charakter analizowanych podmiotów leczniczych w żadnej mierze nie usprawiedliwia mar-

notrawstwa zasobów, zatem powszechnie stosowana analiza finansowa, również w przypadku tych 

jednostek, wydaje się być właściwym narzędziem do oceny ich działalności.” (str. 146) Jest to 

istotne i zasadne spostrzeżenie Autora dysertacji, wskazujące na dogłębną i kompleksową ana-

lizę uwarunkowania funkcjonowania podmiotów leczniczych.  

Druga część analiz adaptowała regulacje rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwiet-

nia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia 

analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotne, uzupełniając i wzbogacając je o przemyślany zakres danych analitycznych waż-

nych z punktu widzenia oceny efektywności komercjalizowanych szpitali w trzech istotnych okre-

sach.  
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Prowadzone różnymi narzędziami analizy Autor uzupełnił odniesieniem do danych sektoro-

wych.  

Wnioski prezentowane przez Doktoranta, zarówno w podrozdziałach jak i w końcowej 

części rozprawy uważam za przemyślane, logiczne, właściwe z punktu widzenia weryfikowa-

nych hipotez jak i założonych celów. 

 

4) Uwagi do pracy 

W zakończeniu dysertacji Autor stwierdza odrzucenie postawionych w pracy hipotez, uza-

sadniając swoje stanowisko w tej sprawie. Jako wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki 

gospodarczej Autor proponuje: „Zatem nie forma prawna, lecz właściwy nadzór i zarząd opiera-

jący się na racjonalnych założeniach ekonomicznych, może stanowić metodę poprawy sytuacji fi-

nansowej polskich szpitali publicznych. Jest to nie tylko obserwacja, ale też rekomendacja dla de-

cydentów w polskim systemie ochrony zdrowia - należy przede wszystkim stworzyć takie warunki 

finansowania świadczeń medycznych oraz takie otoczenie organizacyjno-prawne dla istniejących 

obecnie SPZOZ, które umożliwią pokrycie kosztów leczenia przychodami z tytułu udzielonych 

świadczeń i które jednocześnie będą motywować menedżerów publicznych podmiotów leczniczych 

do wdrażania realnych działań proefektywnościowych, zapewniających racjonalizację kosztów 

z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej jakości świadczeń i ich ilości odpowiadającej potrze-

bom zdrowotnym danej społeczności.”(str. 300, 301) W dalszej części rozdziału Autor wskazuje 

podjęte już w akcie prawnym rozwiązania idące w kierunku rekomendowanych przemian.  

Rodzi się więc pytanie, jakie elementy właściwego nadzoru i zarządu dostrzega Doktorant 

jako niezbędne w działaniach regulatorów i organów tworzących, celem poprawy kondycji pod-

miotów leczniczych.  

Autor komentuje także formę prawną funkcjonowania szpitali: „Okazuje się, że problemy 

finansowe polskich szpitali nie leżą w mało efektywnej formie prawnej jaką jest SPZOZ, lecz mają 

korzenie systemowe; jak wykazano w przytoczonej w obszernym wstępie literaturze, błędy w wyce-

nie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, w połączeniu z brakiem dostatecznej kontroli zarządczej, 

jak również duże uzależnienie SPZOZ od lokalnego układu sił politycznych we władzach będących 

ich organami założycielskimi, leży u podstaw problemów finansowych tych jednostek.” Jak 

wiadomo, do 2016r. Ustawa o działalności leczniczej stanowiła, że Skarb Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego mogły tworzyć podmioty lecznicze jedynie w formie spółki 

kapitałowej lub jednostki budżetowej. W 2016r. zmieniono Ustawę o działalnosci leczniczej 

uzupełniając art. 6 o możliwość tworzenia podmiotów leczniczych również w postaci 
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Co Pana zdaniem przesądziło, że 

powrócono do możliwości tworzenia podmiotów lecznizych w postaci spzoz?  

Drobne błędy językowe nie wpływają istotnie na ogólnie pozytywną ocenę pracy. 

 

5) Podsumowanie i wniosek końcowy 

Opiniowaną rozprawę doktorską oceniam pozytywnie, mimo uwag, które częściowo mają 

charakter dyskusyjny.  

 Doktorant podejmuje ważny i aktualny temat badawczy oraz wykazuje się dobrą orientacją 

w przedmiocie badań, a także dużym stopniem samodzielności naukowej i badawczej. Roz-

prawa jest dowodem na to, że mgr Michał Wróblewski potrafi zaplanować i zrealizować bada-

nia naukowe przy wykorzystaniu prawidłowo dobranych metod badawczych. Praca stanowi 

samodzielne rozwiązanie problemu naukowego i świadczy o dużej wiedzy Doktoranta w za-

kresie nauk ekonomicznych. Na pozytywną ocenę pracy wpływa również znaczenie praktyczne 

badań i możliwości ich wykorzystania w praktyce zarządzania szpitalami. Praca napisana jest 

w sposób jasny i przejrzysty, poprawnym językiem.   

Podsumowując stwierdzam, że opiniowana praca mgr Michała Wróblewskiego pt. 

„Przesłanki i efektywność ekonomiczna komercjalizacji szpitali publicznych ” napisanej 

pod kierunkiem naukowym promotora prof. zw. dr hab. Haliny Buk oraz promotora po-

mocniczego dr Moniki Eisenbardt, spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim, okre-

ślone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), stanowi oryginalne roz-

wiązanie problemu naukowego, wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta w dzie-

dzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, a także umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej. Wnoszę o dopuszczenie mgr Michała Wróblewskiego do 

publicznej dyskusji nad Jego rozprawą doktorską.  

 

 


