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Wstêp
Zmiany zachodz¹ce w s³u¿bie zdrowia w ostatnich latach, w szczególnoœci te, które dotycz¹ systemu finansowania œwiadczeñ zdrowotnych
oraz zwiêkszenia odpowiedzialnoœci kierownictwa podmiotów leczniczych za osi¹gane wyniki, postawi³y przed zarz¹dzaj¹cymi placówkami
s³u¿by zdrowia nowe wyzwania [Kogut, 2009, s. 266]. Szpitale coraz czêœciej traktowane s¹ jak przedsiêbiorstwa, od których wymaga siê funkcjonowania na zasadach gospodarki rynkowej, nie uwzglêdniaj¹c przy tym
specyfiki rynku us³ug zdrowotnych. Ponadto wiele podmiotów jest w z³ej
kondycji finansowej, permanentnie generuje straty i nie jest w stanie regulowaæ swoich zobowi¹zañ.
Opisana sytuacja rodzi potrzebê zwrócenia wiêkszej uwagi zarz¹dzaj¹cych na w³aœciwe zarz¹dzanie finansami szpitala, które mo¿e przyczyniæ siê do poprawy sytuacji finansowej podmiotu oraz podnieœæ jego
efektywnoœæ i rentownoœæ.
Celem artyku³u jest przedstawienie specyfiki zarz¹dzania finansami
szpitala oraz wskazanie jego kluczowych obszarów. Do jego realizacji wykorzystano nastêpuj¹ce metody badawcze: opisow¹, analizy i krytyki piœmiennictwa oraz dedukcji.

1. Charakterystyka i uwarunkowania dzia³alnoœci szpitali
w Polsce
G³ównym podmiotem realizuj¹cym œwiadczenia na rynku us³ug
zdrowotnych jest szpital1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci
leczniczej (nazywana dalej UODL) definiuje szpital jako [ustawa, 2011,
art. 2 pkt 9] „przedsiêbiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot
ten wykonuje dzia³alnoœæ lecznicz¹ w rodzaju œwiadczenia szpitalne”.
*
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1
W literaturze przedmiotu klasyczn¹ definicjê szpitala przedstawia R. Jachowicz [1970,
s. 23]: „szpital jest to zak³ad opieki zdrowotnej, charakteryzuj¹cy siê sta³¹ gotowoœci¹ do
przyjêcia i umieszczenia w nim pacjenta oraz zapewniaj¹cy mu ca³odobow¹, wszechstronn¹ i kwalifikowan¹ opiekê medyczn¹ polegaj¹c¹ na obserwacji, rozpoznaniu, pielêgnowaniu i leczeniu”.
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Wed³ug ustawodawcy œwiadczenia szpitalne to [ustawa, 2011, art. 2
pkt 11] „wykonywane ca³¹ dobê kompleksowe œwiadczenia zdrowotne
polegaj¹ce na diagnozowaniu, leczeniu, pielêgnacji i rehabilitacji, które
nie mog¹ byæ realizowane w ramach innych stacjonarnych lub ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowotnych”. Szpital cechuje siê zatem sta³¹ gotowoœci¹ do udzielania specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zgodnie z zapisami UODL szpital mo¿e
byæ traktowany jako synonim przedsiêbiorstwa, gdy¿ posiada trzy cechy
w³aœciwe dla tego typu podmiotów, czyli wyodrêbnienie [Hass-Symotiuk, 2011, s. 15]:
1) ekonomiczne (posiada odrêbnoœæ maj¹tkow¹, odp³atnie sprzedaje realizowane œwiadczenia zdrowotne, ponosi ryzyko ekonomiczne, jego
rozwój jest zale¿ny od mo¿liwoœci pokrycia nak³adów na powiêkszenie zasobów trwa³ych z wypracowanych nadwy¿ek),
2) prawne (mo¿e byæ podmiotem obrotu cywilnego, który posiada prawo do nawi¹zywania umów i zaci¹gania zobowi¹zañ),
3) techniczno-organizacyjne (szpital tworzy odrêbn¹ ca³oœæ, z w³asn¹
struktur¹ organizacyjn¹, posiada odrêbny zarz¹d pe³ni¹cy funkcje
kierownicze).
Jednak szpital, oprócz wymienionych, posiada dodatkowe cechy
odró¿niaj¹ce go od innych przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na rynku.
Zalicza siê do nich [Rój, Sobiech, 2006, s. 57; Getzen, 2000, s. 213–214;
Shortell, Ka³u¿ny, 2001, s. 26]:
1) sta³¹ gotowoœæ do przyjêcia pacjenta i zapewnienia mu wszechstronnej opieki medycznej z zastosowaniem odpowiednich technologii,
2) realizacjê celów spo³ecznych, ekonomicznych i medycznych,
3) ukierunkowanie na wykonywanie okreœlonego zestawu œwiadczeñ,
ustalonych w statucie,
4) zgromadzenie odpowiedniego potencja³u ludzkiego, rzeczowego i finansowego, który jest niezbêdny do osi¹gania wyznaczonych celów,
5) udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych wy³¹cznie przez osoby posiadaj¹ce kwalifikacje i spe³niaj¹ce okreœlone wymagania,
6) funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej, która zapewnia realizacjê wyznaczonych zadañ,
7) trudnoœci w normowaniu i pomiarze wyników pracy, które s¹ bardziej
zró¿nicowane i kompleksowe ni¿ w innych podmiotach leczniczych,
8) wykonywanie czynnoœci o wysokim stopniu niezale¿noœci przy istniej¹cej potrzebie ich koordynacji miêdzy ró¿nymi grupami specjalistów,
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9) wysoki stopieñ specjalizacji pracy,
10) nisk¹ skutecznoœæ kontroli lekarzy pod wzglêdem kierowniczym i organizacyjnym,
11) utrudnion¹ koordynacjê dzia³añ, co jest spowodowane wystêpowaniem podwójnego podporz¹dkowania s³u¿bowego (klinicznego i administracyjnego),
12) brak uzale¿nienia prowadzenia dzia³alnoœci od korzyœci ekonomicznych.
Poza wymienionymi cechami na funkcjonowanie szpitala ma wp³yw
szereg czynników zewnêtrznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych2, demograficznych3) i wewnêtrznych (NFZ, pacjenci, dostawcy towarów i us³ug, w³adze samorz¹dowe, konkurencyjne pomioty lecznicze
itp.). Jednym z wa¿niejszych czynników determinuj¹cym wyniki szpitala
s¹ czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy prawne dotycz¹ce m.in. metod i zasad
finansowania jego dzia³alnoœci4, co powoduje, ¿e zarz¹dzanie takim podmiotem jest dodatkowo utrudnione.
W wyniku wp³ywu wspomnianych czynników na dzia³alnoœæ szpitali, w ostatnich latach dosz³o do wielu istotnych zmian w polskim szpi2

Czynniki ekonomiczne opisuj¹ stan gospodarki, w jakiej szpitale musz¹ funkcjonowaæ.
Okreœlaj¹ si³ê nabywcz¹ odbiorców us³ug, czyli pacjentów. WskaŸniki, które najbardziej
wp³ywaj¹ na rynek us³ug zdrowotnych, to: tempo wzrostu produktu krajowego brutto
(PKB),% PKB na ochronê zdrowia, stopa inflacji, wskaŸnik zatrudnienia i stopa bezrobocia, wysokoœæ œredniej p³acy brutto oraz dochody gospodarstw domowych. Maj¹ one
istotny wp³yw na wielkoœæ sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wysokoœæ dochodów rozporz¹dzalnych gospodarstw domowych i osób indywidualnych. Decyduj¹
one o wartoœci i strukturze kontraktów z NFZ, jak równie¿ o wysokoœci popytu na us³ugi
zdrowotne osób nieobjêtych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym b¹dŸ chc¹cych
nabyæ us³ugi w podmiotach niepublicznych [Kautsch, 2010, s. 102–103]. Wielkoœæ œrodków, jakie mog¹ zostaæ przeznaczone na opiekê zdrowotn¹ w Polsce, jest ograniczona
i niestety jest znacznie ni¿sza ni¿ w wiêkszoœci krajów OECD. W 2010 r. wydatki na ochronê zdrowia wynosi³y w Polsce 7% PKB, zaœ w Niemczech 11,5% PKB, we Francji 11,7%
PKB, a we W³oszech 9,4% PKB.
3
Czynniki demograficzne obejmuj¹ takie kryteria, jak: wiek, p³eæ, wykszta³cenie itp.
Struktura spo³eczeñstwa wed³ug wieku determinuje jego potrzeby na us³ugi zdrowotne.
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost d³ugoœci ¿ycia oraz starzenie siê spo³eczeñstwa.
Udzia³ ludnoœci w wieku 60 lat i wiêcej w strukturze ludnoœci ogó³em zwiêkszy³ siê
z 12,8% w 1990 r. do 17,3% w 2011 r. [Nojszewska, 2011, s. 198–201]. Im starsze spo³eczeñstwo, tym wiêksze zagro¿enie chorobami i zwiêkszony popyt na œwiadczenia zdrowotne.
Ma to wp³yw na wielkoœæ i zakres dzia³alnoœci podmiotów leczniczych, w tym szpitali.
4
Najczêœciej wystêpuj¹ce metody finansowania podmiotów leczniczych (œwiadczeniodawców) to: pensje, op³aty za us³ugê (FFS – fee for service), op³aty za przypadek, w tym
DGR – diagnosis related groups, czyli JGP – Jednorodne Grupy Pacjentów, hospitalizacja, kapitacja, op³ata za osobodzieñ (per diem), bud¿et. Zob.: [Nojszewska, 2011, s. 47–48; Kautsch,
2010, s. 96–97; Rój, Sobiech, 2006, s. 147–160].
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talnictwie. S¹ one zgodne z tendencjami wystêpuj¹cymi w krajach rozwiniêtych. K. Walshe i J. Smith [2011, s. 183] podkreœlaj¹ w swoich badaniach
nastêpuj¹ce zmiany na rynku us³ug zdrowotnych, które dotycz¹ tak¿e
Polski. S¹ to:
1) wzrost liczby œwiadczeñ niewymagaj¹cych hospitalizacji, które mog¹
byæ wykonywane w ramach opieki ambulatoryjnej lub chirurgii jednego dnia,
2) minimalizacja czasu pobytu pacjenta w szpitalu, co oznacza redukcjê
iloœci ³ó¿ek oraz wiêkszy nacisk na opiekê krótkoterminow¹ (pacjenci
s¹ wypisywani ze szpitala w coraz krótszym czasie po zabiegu),
3) rozdzielenie ostrego dy¿uru od œwiadczeñ planowych, w celu zwiêkszenia efektywnoœci realizacji œwiadczeñ,
4) nacisk pacjentów i instytucji na zwiêkszenie jakoœci procesu leczenia,
5) zwiêkszenie œwiadomoœci, ¿e narzêdzia zarz¹dzania procesami, które
wykorzystuje siê na innych rynkach, mo¿na zastosowaæ do kontroli
procesu leczenia pacjenta w systemie leczenia krótkotrwa³ego i mog¹
one skutkowaæ reorganizacj¹ procesu opieki,
6) rezygnacja z wynagrodzenia œwiadczeniodawców leczenia krótkotrwa³ego w postaci sta³ych kontraktów, gdzie poziom finansowania
jest nieelastyczny, lecz stabilny, oraz wprowadzenie systemu p³atnoœci opartego na rzeczywiœcie wykonanej pracy, co gwarantuje wzrost
motywacji do poprawy produktywnoœci i liczby wykonanych œwiadczeñ, jest bardziej elastyczne, chocia¿ równoczeœnie mniej stabilne,
7) konsumpcjonizm pacjentów i spo³eczeñstwa, który powoduje wiêksze oczekiwania co do sposobu œwiadczenia us³ug,
8) rozwój modeli opieki, które wcale b¹dŸ w mniejszym zakresie wymagaj¹ hospitalizacji, np. opieki domowej, rehabilitacji itp.,
9) œwiadomoœæ, ¿e proces opieki powinien obejmowaæ ca³y system opieki zdrowotnej, a nie tylko opiekê krótkoterminow¹, co powoduje powstawanie i rozwój zintegrowanych systemów œwiadczenia us³ug
zdrowotnych i leczenia schorzeñ na niektórych rynkach,
10) brak personelu medycznego w niektórych obszarach, skutkuj¹cy
zmianami sposobu pracy personelu – optymalizacja wykorzystania
zasobów ludzkich,
11) zwiêkszenie liczby i zakresu regulacji dotycz¹cych jakoœci klinicznej,
które nak³adaj¹ odpowiedzialnoœæ za jakoœæ œwiadczonej opieki na
œwiadczeniodawców,

Specyfika zarz¹dzania finansami szpitala

9

12) rezygnacja z systemu zdrowotnego opartego na planowaniu na rzecz
systemu bardziej kszta³towanego przez si³y rynkowe, konkurencjê
i popyt.
Potwierdzeniem tych wniosków s¹ zmiany, które nast¹pi³y w Polsce
w latach 2000–2010, a mianowicie [Biuletyny Statystyczne Ministerstwa
Zdrowia za lata 2000–2010]:
1) spadek liczby ³ó¿ek opieki krótkoterminowej o 5,5% (z 191 290 do
181 077),
2) skrócenie œredniego czasu pobytu w szpitalu o prawie 2,8 dnia (z 8,5
do 5,7),
3) wzrost wskaŸnika leczonych na 1 ³ó¿ko o 34% (z 32,6 do 43,7).
Na koniec nale¿y zauwa¿yæ, ¿e szpital funkcjonuje na rynku us³ug
zdrowotnych, który posiada swoj¹ specyfikê i ró¿ni siê istotnie od pozosta³ych sektorów gospodarki. Ma to bezpoœredni wp³yw na zarz¹dzanie podmiotami œwiadcz¹cymi us³ugi zdrowotne oraz na osi¹gane przez
nie wyniki. Rynek us³ug zdrowotnych charakteryzuje siê m.in. brakiem
stabilnoœci popytu na opiekê zdrowotn¹ oraz jego losowym charakterem,
asymetri¹ informacji pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a pacjentem, nieracjonalnoœci¹ zachowania konsumenta opieki zdrowotnej, jak równie¿ silnym zró¿nicowaniem poziomu us³ug zdrowotnych itp. [Rój, Sobiech,
2006, s. 23; Bukowska-Piestrzyñska, 2010, s. 14].

2. Istota zarz¹dzania finansami szpitala
Pogarszaj¹ca siê sytuacja finansowa szpitali powinna zmotywowaæ
dyrektorów do podjêcia kroków maj¹cych na celu usprawnienie zarz¹dzania finansami. Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e od roku 2011 zad³u¿enie szpitali publicznych wzros³o œrednio o 11% – pierwszy raz od 7 lat. W niektórych województwach nast¹pi³ skok zad³u¿enia nawet o 30–40%. Pod
koniec 2012 r. zad³u¿enie szpitali siêgnê³o 10,7 mld z³. Wiele szpitali regularnie przynosi straty, nie jest w stanie regulowaæ swoich zobowi¹zañ
i wpada w spiralê zad³u¿enia. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka.
Pierwsz¹ z nich jest monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, który
jako jedyny p³atnik kontroluje rynek œwiadczeñ zdrowotnych, równoczeœnie dokonuj¹c wyceny procedur medycznych, z regu³y na poziomie
nieodzwierciedlaj¹cym rzeczywistych kosztów ich wytworzenia.
Po drugie, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e koszty utrzymania szpitali
drastycznie rosn¹ (nast¹pi³ m.in. wzrost kosztów wynagrodzeñ pracowników – w 2012 r. zwiêkszono stawkê sk³adki na ubezpieczenie rentowe
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op³acane przez pracodawcê, odnotowaæ nale¿y wzrost kosztów energii –
ogrzewania i ciep³ej wody, rosn¹ce ceny leków), natomiast wartoœæ kontraktów z NFZ, które s¹ g³ównym Ÿród³em dochodów szpitala, zwiêkszy³a siê w 2012 r. jedynie o 3%.
Kolejn¹ przyczyn¹ rosn¹cego zad³u¿enia jest niewystarczaj¹cy zakres przekszta³ceñ szpitali w spó³ki, co spowodowane jest m.in. oporem
spo³ecznym – uto¿samia siê bowiem przekszta³cenia (komercjalizacjê5)
szpitali z ich prywatyzacj¹ i odp³atnoœci¹ za œwiadczone us³ugi zdrowotne [Kachniarz, 2008, s. 127].
Pomimo opisanych trudnoœci nale¿y zgodziæ siê z opini¹ J. Rój
i J. Sobiecha, którzy argumentuj¹ [2006, s. 73]: „Chocia¿ sektor szpitalnictwa charakteryzuje siê specyficznymi cechami odró¿niaj¹cymi go od
innych sektorów, to organizacje w obrêbie tego samego sektora wymagaj¹
spe³niania tych samych mened¿erskich funkcji i tego samego poziomu
profesjonalnego zarz¹dzania jak organizacje w ka¿dej innej dziedzinie
dzia³alnoœci”. Poprawa powinna w szczególnoœci dotyczyæ zarz¹dzania
finansami szpitala, co jest zagadnieniem wieloaspektowym.
W literaturze przedmiotu nie ma pe³nej zgodnoœci na temat pojêcia
zarz¹dzania finansami. Jest ono definiowane przez wielu autorów, którzy
reprezentuj¹ ró¿ne podejœcie do celu, zakresu czy funkcji zarz¹dzania finansami. W. Bieñ [2011, s. 14] twierdzi, ¿e polega ono na: „pozyskiwaniu
Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci firmy (kapita³ów) oraz lokowaniu ich
w sk³adnikach maj¹tkowych w sposób pozwalaj¹cy na realizacjê strategicznego celu, jakim jest maksymalizowanie korzyœci przypadaj¹cych
udzia³owcom (w³aœcicielom) firmy, tj. osobom, które ulokowa³y w niej
swoje kapita³y w sposób trwa³y”. M. Nowak [1996, s. 42] rozszerza definicjê zarz¹dzania finansami o zarz¹dzanie aktywami (maj¹tkiem) oraz
pasywami (kapita³ami w³asnymi i obcymi)6. H. Buk [2006, s. IX] podkreœla
w nim natomiast rolê planowania i kontroli. J. Szulc [2009, s. 12] zaznacza,
5

Komercjalizacja jest to proces polegaj¹cy na przekszta³ceniu szpitali z formy SPZOZ-ów
w spó³ki prawa handlowego [Horosz, 2011, s. 23–25]. Komercjalizacji nie nale¿y traktowaæ
na równi z prywatyzacj¹, gdy¿ w przeciwieñstwie do prywatyzacji nie oznacza ona zmiany struktury w³aœcicielskiej, lecz jedynie zmianê formy organizacyjno-prawnej szpitala
[Szafrañski, 2003, s. 230–231].
6
Twierdzi on, ¿e zarz¹dzanie finansami to proces: „który polega na podejmowaniu
decyzji dotycz¹cych op³acalnoœci i sposobu pozyskania i inwestowania kapita³u na podstawie danych finansowych. Zasadniczy trzon zarz¹dzania finansowego sprowadza siê
do zarz¹dzania aktywami i pasywami (czêœci sk³adowych bilansu) przedsiêbiorstwa oraz
okreœlania mo¿liwoœci i op³acalnoœci zaanga¿owania kapita³u w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach” [Nowak, 1996, s. 42].
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¿e zarz¹dzanie finansami polega na: „podejmowaniu decyzji, sk¹d i w jaki sposób pozyskiwaæ przychody pieniê¿ne oraz na jakie kierunki przeznaczyæ i w jakich formach wydatkowaæ nagromadzone zasoby pieniê¿ne,
aby w mo¿liwie najpe³niejszy sposób realizowaæ cele danego podmiotu”.
Zdaniem tej autorki zarz¹dzanie finansami organizacji obejmuje obszary
analizy finansowej, planowania finansowego oraz zarz¹dzania aktywami
i pasywami.
W literaturze przedmiotu rzadko mo¿na spotkaæ odrêbn¹ definicjê
dotycz¹c¹ zarz¹dzania finansami szpitala. Podaj¹ j¹ J. Rój i J. Sobiech
[2006, s. 72], którzy wskazuj¹, i¿ jest to „proces selekcji, finansowania
i zarz¹dzania aktywami (maj¹tkiem) organizacji oraz odpowiedni dobór
Ÿróde³ finansowania (struktura kapita³u)”. Ich zdaniem zarz¹dzanie finansami „dostarcza teorii, koncepcji i narzêdzi potrzebnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych i decyzji finansowych w szpitalu”. Podkreœlaj¹ oni równie¿, ¿e bez wzglêdu na formê prawn¹ podmiotu, zagadnieniami podstawowymi, którymi mened¿erowie szpitala powinni
byæ równie zainteresowani jak mened¿erowie innych organizacji, s¹:
przychód, koszt, gotówka, kapita³ i zabezpieczenie przetrwania. Wed³ug
autorki niniejszego opracowania w przytoczonej definicji brakuje odniesienia do specyfiki podmiotu leczniczego, która, jak wykazano wczeœniej, znacz¹co odró¿nia szpital od innych podmiotów. Z tego powodu
w artykule przyjêto, i¿ zarz¹dzanie finansami szpitala jest to podejmowanie decyzji dotycz¹cych sposobów pozyskiwania œrodków pieniê¿nych
oraz okreœlania, w jakiej formie i na jakie cele je wydatkowaæ, aby skutecznie realizowaæ zadania podmiotu leczniczego, uwzglêdniaj¹c przy tym
jego specyfikê. Konieczne jest zatem branie pod uwagê czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych, które maj¹ kluczowy wp³yw na funkcjonowanie szpitala i oddzia³uj¹ na jego kondycjê finansow¹.
Szpital jest najbardziej „wymagaj¹cym” podmiotem leczniczym w sektorze opieki zdrowotnej, m.in. ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problematyki finansowej i wielkoœæ zu¿ywanych zasobów. Koszt opieki szpitalnej jest
wy¿szy od innych œwiadczeñ zdrowotnych, st¹d istotne jest poszukiwanie sposobów racjonalizacji kosztów funkcjonowania szpitali bez obni¿enia poziomu us³ug, ich zakresu oraz dostêpnoœci. Prawid³owe zarz¹dzanie finansami szpitali powinno umo¿liwiæ podejmowanie lepszych
decyzji przez mened¿erów.
Na zarz¹dzanie finansami szpitala wp³ywaj¹ równie¿ cele, jakie s¹
przed nim stawiane, do których nale¿¹ nie tylko funkcje ekonomiczne, ale
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równie¿ medyczne i spo³eczne. W sferze ekonomicznej celem szpitala jest
pokrycie kosztów dzia³alnoœci z uzyskanych przychodów. Cele finansowe powinny byæ podporz¹dkowane celom strategicznym, które zwi¹zane
s¹ z najbardziej efektywnym œwiadczeniem us³ug zdrowotnych oraz
optymalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów. Z za³o¿enia maksymalizacja nadwy¿ki finansowej nie jest celem samym w sobie, ale jedynie warunkiem umo¿liwiaj¹cym realizacjê pozosta³ych funkcji szpitala: medycznych i spo³ecznych. Dzia³ania medyczne dotycz¹ z regu³y
dostêpnoœci opieki, czyli zagwarantowania pe³nego zakresu œwiadczeñ
zdrowotnych pacjentom, zapewnienia odpowiedniej jakoœci opieki medycznej na mo¿liwie wysokim poziomie itp. Cele spo³eczne obejmuj¹
oczekiwania ró¿nych interesariuszy z dalszego otoczenia szpitala [Hass-Symotiuk, 2011, s. 69–71]. Koniecznoœæ realizacji wszystkich celów szpitala wymaga od zarz¹dzaj¹cych zwrócenia szczególnej uwagi na zarz¹dzanie finansami, gdy¿ bez œrodków finansowych cele medyczne
i spo³eczne nie bêdê mog³y zostaæ osi¹gniête.
Chocia¿ szpitale charakteryzuj¹ siê specyficznymi cechami odró¿niaj¹cymi go od innych podmiotów, to wymagaj¹ tego samego poziomu
profesjonalnego zarz¹dzania jak ka¿de inne przedsiêbiorstwo. J. Stêpniewski [2005, s. 37] podkreœla, ¿e: „jeœliby wskazaæ kierunki, w jakich
polska organizacja opieki medycznej powinna zmierzaæ w ci¹gu kolejnych kilku czy kilkunastu lat, nale¿y na pierwszym miejscu wskazaæ
efektywne i fachowe zarz¹dzanie. Wielu obserwatorów jako cel nadrzêdny polityki strategicznej zak³adów opieki zdrowotnej dostrzega specjalizacjê w œciœle okreœlonej dziedzinie medycyny, jednak zdaniem innych
autorów „dobry mened¿er, dobrze wykszta³cony i wysoko wykwalifikowany potrafi tak dopasowaæ ofertê œwiadczeñ medycznych, ¿e bêdzie ona
doskonale odpowiada³a aktualnym potrzebom rynku (…)”.
Wa¿nym problemem dla funkcjonowania szpitali jest zapewnienie
skutecznoœci i efektywnoœci zarz¹dzania finansami oraz, co siê z tym
wi¹¿e, wybór narzêdzi umo¿liwiaj¹cych osi¹ganie po¿¹danych efektów.
Nale¿y zgodziæ siê z I. Witczak [2009, s. 147–148], ¿e: „zarz¹dzaj¹cy szpitalami, aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele ekonomiczne powinni utrzymywaæ
wspó³miernoœæ miêdzy przychodami i kosztami. Oznacza to utrzymywanie wiarygodnoœci finansowej i uzyskiwanie zasobów finansowych niezbêdnych do œwiadczenia bie¿¹cych i przysz³ych us³ug oraz dostarczania
nowoczesnych technologii medycznych. Utrzymanie wiarygodnoœci finansowej wyra¿a siê w zachowaniu p³ynnoœci finansowej”.
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Realizacjê celów ekonomicznych szpitala zapewni¹ nastêpuj¹ce
dzia³ania, które wydaj¹ siê byæ kluczowe przy podejmowaniu decyzji finansowych, a mianowicie:
1) analiza finansowa,
2) planowanie finansowe,
3) kontrola finansowa.

3. Obszary zarz¹dzania finansami szpitala
Analiza finansowa szpitala jest jednym z wa¿niejszych aspektów
zarz¹dzania finansami tych jednostek. L. Bednarski i T. Waœniewski
[1996, s. 33–34] twierdz¹, ¿e jest ona jednym z podstawowych narzêdzi
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i ma charakter specjalnej formy kontroli
dzia³alnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci kontroli wewnêtrznej.
Treœci¹ analizy finansowej s¹ wielkoœci ekonomiczne wyra¿one pieniê¿nie, w tym stan maj¹tkowo-kapita³owy, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa [Bednarski, 1998, s. 7]. Analiza
sytuacji finansowej powinna umo¿liwiaæ ocenê zgodnoœci przebiegu
operacji finansowych w stosunku do za³o¿eñ, a tak¿e stanowiæ punkt
wyjœcia dla podejmowanych decyzji dotycz¹cych przysz³oœci szpitala.
Dotyczy to zarówno decyzji bie¿¹cych, których horyzont czasowy nie
przekracza w zasadzie 12 miesiêcy, jak równie¿ decyzji strategicznych –
d³ugoterminowych.
Zdaniem M. Jerzemowskiej [2013, s. 14] analiza finansowa powinna
koncentrowaæ siê na wstêpnej i rozwiniêtej analizie bilansu, rachunku
zysków i strat, Ÿród³ach i kierunkach przychodów i rozchodów, analizie
wyniku finansowego i jego determinantów oraz analizie sytuacji finansowej badanej jednostki. Dzia³ania te powinny byæ realizowane w sposób
powtarzalny oraz badaæ relacje wyszczególnionych elementów. Istotn¹
rolê odgrywa badanie p³ynnoœci finansowej, rentownoœci, zad³u¿enia
i zdolnoœci do obs³ugi d³ugu, sprawnoœci gospodarowania zasobami, jak
równie¿ analizowanie finansowego wymiaru wartoœci przedsiêbiorstwa,
efektywnoœci finansowej przedsiêwziêæ, a tak¿e zwi¹zków przyczynowych wymienionych kategorii [Wrzosek, 2006, s. 11].
W teorii oraz praktyce analiza finansowa obejmuje dwa podstawowe
etapy [Buk, 2006, s. 182; Bednarski, 1998, s. 15–16]:
1) analizê wstêpn¹ (nazywan¹ czytaniem sprawozdañ finansowych),
2) analizê szczegó³ow¹ (wskaŸnikow¹).
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W zakresie analizy wstêpnej mieœci siê badanie wartoœci bezwzglêdnych i ich zmian, ocena dynamiki pozycji sprawozdañ finansowych,
ocena struktury wielkoœci zagregowanych oraz czytanie sprawozdañ
w uk³adzie pionowym (wskaŸniki struktury) [Bednarski, Waœniewski,
1996, s. 252–253 i 257]. Polega ona zatem na badaniu i interpretacji stanu,
zmian i struktury kszta³towania siê poszczególnych wielkoœci ekonomicznych w dwóch lub wiêcej okresach.
Analiza szczegó³owa pozwala na badanie p³ynnoœci, rentownoœci,
efektywnoœci oraz poziomu zad³u¿enia szpitala na podstawie wskaŸników finansowych. WskaŸniki finansowe w szczególnoœci przydatne s¹
mened¿erom do sprawowania kontroli i podejmowania decyzji finansowych. Sygnalizuj¹ zagro¿enia, które mog¹ wyst¹piæ w funkcjonowaniu
podmiotu oraz umo¿liwiaj¹ doskonalenie procesu gospodarowania
[Martyniuk-Kwiatkowska, 2013, s. 79]. Zdaniem W. Bienia [2011, s. 97]
„odpowiednio dobrany zestaw syntetycznych wskaŸników, obrazuj¹cych
wzajemne relacje okreœlonych wielkoœci ekonomicznych, wynikaj¹cych
ze sprawozdañ finansowych, umo¿liwia stosunkowo ³atw¹ i szybk¹, cechuj¹c¹ siê tak¿e du¿¹ trafnoœci¹, ocenê, czy kondycja finansowa firmy
jest dobra, czy z³a, czy wystêpuj¹ szanse jej umocnienia w przysz³oœci, czy
nie pojawiaj¹ siê sygna³y zagra¿aj¹ce przysz³ej egzystencji przedsiêbiorstwa”. Odnosi siê to równie¿ do zarz¹dzania finansami szpitala, który
dziêki analizie wskaŸnikowej mo¿e dokonaæ oceny swojej dzia³alnoœci
oraz porównywaæ siê z innymi podmiotami. A. Warelis [2011, s. 195] argumentuje, ¿e „szpital gospodaruj¹cy œrodkami publicznymi powinien
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby ich rozdysponowywanie by³o efektywne.
U¿ytecznoœæ mierników oceny kondycji finansowej szpitala wydaje siê
zatem bezdyskusyjna. Analiza wskaŸnikowa jest efektywn¹ i szybk¹ metod¹ oceny funkcjonowania i kondycji finansowej szpitala”. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e ocena kondycji finansowej szpitala oparta jedynie
na tej metodzie mo¿e byæ ograniczona, gdy¿ bazuje na danych z przesz³oœci szpitala. Sposób podejœcia do tego narzêdzia powinien byæ zatem
odpowiednio wywa¿ony i uzupe³niony innymi narzêdziami analitycznymi. Analiza wskaŸnikowa mo¿e pos³u¿yæ na przyk³ad do przewidywania
warunków dzia³ania placówki medycznej w przysz³oœci (analiza w trybie
ex ante).
Kolejnym obszarem zarz¹dzania finansami szpitala jest planowanie
finansowe. Stanowi ono integraln¹ czêœæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
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(obok organizowania, motywowania i kontrolowania), a co za tym idzie
stanowi równie¿ wa¿ny element zarz¹dzania finansami.
W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ ró¿ne definicje planowania
finansowego. Zasadniczo wyró¿nia siê dwa podejœcia do tego zagadnienia. Pierwsze, wê¿sze ujêcie, definiuje planowanie finansowe w skali
przedsiêbiorstwa jako zespó³ czynnoœci zmierzaj¹cych do okreœlenia
przysz³ego, w ramach pewnego horyzontu czasowego, stanu zasobów
pieniê¿nych w przedsiêbiorstwie, który umo¿liwi realizacjê celów i potrzeb rozwojowych oraz zapewni firmie p³ynnoœæ finansow¹ [Komorowski, 2001, s. 29]. Koncepcja ta koncentruje siê na sprawozdawczoœci finansowej i wynikach finansowych osi¹ganych przez podmiot. Natomiast
traktuj¹c zagadnienie szerzej, planowanie finansowe definiuje siê jako
projekcjê zjawisk ekonomicznych w ujêciu pieniê¿nym. D. Davis [1993,
s. 168] rozumie planowanie finansowe jako plan, który zawiera prognozê
i ocenê zdarzeñ odnosz¹cych siê do przysz³oœci, i u¿ywa go zamiennie
z bud¿etem przedsiêbiorstwa7. Jednak bez wzglêdu na podejœcie do definicji planowania finansowego, powinno ono ujmowaæ wartoœci w formie
pieniê¿nej i uwzglêdniaæ zmiennoœæ wartoœci w czasie, respektowaæ zasady gospodarki finansowej oraz pos³ugiwaæ siê narzêdziami rachunkowoœci [Komorowski, 2001, s. 34].
Planowanie finansowe szpitala mo¿na rozpatrywaæ w ujêciu podmiotowym, przedmiotowym oraz czasowym i przestrzennym.
Punktem wyjœcia dla podmiotowego planowania finansowego jest
struktura organizacyjna podmiotu i odpowiednie delegowanie uprawnieñ. WyraŸn¹ tendencj¹ jest tu przesuwanie decyzji maj¹cych wp³yw na
kondycjê finansow¹ szpitala na ni¿sze szczeble zarz¹dzania, których kierownicy s¹ zainteresowani efektywnoœci¹ finansow¹ podleg³ych im komórek organizacyjnych. Przyk³adem przenoszenia decyzji na ni¿sze
oœrodki jest wziêcie odpowiedzialnoœci za wyniki finansowe konkretnego
oddzia³u przez ordynatora, który podejmuj¹c odpowiednie decyzje, mo¿e wp³ywaæ na finanse swojej jednostki i jest za nie odpowiedzialny.

7

Przeciwnicy takiego podejœcia podkreœlaj¹ ma³o precyzyjne okreœlenie celów szerokiego
ujêcia planowania finansowego. Jednak wydaje siê, ¿e podejœcie, które skupia siê nie tylko
na kondycji finansowej przedsiêbiorstwa, planowaniu wyników finansowych, kosztów
czy p³ynnoœci, ale tak¿e uwzglêdnia ocenê otoczenia i czynników zewnêtrznych, np.
wzrostu gospodarczego, zmiany przepisów prawnych itp., jest bardziej adekwatne jeœli
chodzi o zarz¹dzanie finansami szpitala.
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Zakres przedmiotowy informuje, jakich wyborów i obszarów planowanie finansowe dotyczy. Jako elementy planowania finansowego mo¿na wymieniæ [Bieñ, 2011, s. 131]:
1) preliminarz obrotów gotówkowych (zwany tak¿e kasowym) – s³u¿y
do sterowania p³ynnoœci¹ finansow¹ i obejmuje wp³ywy i wydatki gotówkowe oraz przewiduje sposoby pokrycia ewentualnych niedoborów i wykorzystania nadwy¿ek,
2) preliminarz zysków i strat, tj. wyników finansowych, który konfrontuje planowane przychody z kosztami oraz okreœla przewidywane
wyniki,
3) planowany bilans maj¹tkowy, który zawiera wielkoœæ i strukturê maj¹tku na okreœlony dzieñ oraz stan Ÿróde³ finansowania (kapita³ów
w³asnych i obcych).
Ujêcie czasowe planowania finansowego podkreœla znaczenie horyzontu planowania, czyli przedzia³u czasu, którego ono dotyczy. Plany
wieloletnie (d³ugookresowe) zwi¹zane s¹ z kluczowymi decyzjami, które
wyznaczaj¹ kierunki rozwoju szpitala, np. z alokacj¹ posiadanych zasobów, finansowaniem projektów inwestycyjnych i wdro¿eniowych itp. Plany
roczne dotycz¹ kszta³towania równowagi finansowej szpitala z punktu
widzenia dostosowania bie¿¹cych wyników do strategii d³ugoterminowej. Plany krótkookresowe, np. kwartalne czy miesiêczne, zwi¹zane s¹
z finansowaniem bie¿¹cej dzia³alnoœci szpitala, bud¿etowaniem kosztów,
zarz¹dzaniem p³ynnoœci¹ finansow¹ [Brigham, Houston, 2005, s. 305–310;
Komorowski, 2001, s. 81].
Planowanie finansowe mo¿e byæ równie¿ rozpatrywane w wymiarze przestrzennym. Istotny jest wtedy podzia³ szpitala na konkretne
oœrodki odpowiedzialne za generowanie kosztów i osi¹ganie przychodów oraz ich powi¹zania miêdzy sob¹. Takimi oœrodkami w szpitalu
mog¹ byæ poszczególne oddzia³y, poradnie specjalistyczne, przychodnie
przyszpitalne itp. Przestrzenny uk³ad planowania finansowania ukazuje
poziom wyniku uzyskiwanego przez wydzielone jednostki, ale równie¿
powinien wskazywaæ na sposoby rozliczania œwiadczeñ pomiêdzy nimi.
Kolejnym elementem zarz¹dzania finansami szpitala jest kontrola finansowa. Kontrola stanowi ostatni etap procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, który ma na celu sprawdzenie, czy rzeczywiste dzia³ania
by³y zgodne z planowanymi. Polega na obserwacji i systematycznym
wprowadzaniu korekt do bie¿¹cych dzia³añ w celu realizacji planów
[Griffin, 2002, s. 393]. Etap kontroli s³u¿y sprawdzeniu, czy plany s¹ pra-
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wid³owo skonstruowane, a dzia³ania w³aœciwe i wystarczaj¹ce, by te plany zrealizowaæ, czy raporty z wykonania planów s¹ kompletne i daj¹ce
odpowiedni poziom informacji zarz¹dczej oraz czy ich ocena jest obiektywna i koncentruje siê na istotnych dla przedsiêbiorstwa obszarach i problemach [Dillon, 1979, s. 4–5].
Istnieje wiele obszarów w dzia³alnoœci szpitala, które podlegaj¹ kontroli, jednak szczególnie wa¿ne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli zasobów finansowych, gdy¿ oddzia³ywaj¹ one na wszystkie
inne obszary. Sama kontrola finansowa zapewnia m.in. poziom gotówki
niezbêdny do pokrycia zobowi¹zañ, ale równie¿ zapobiega gromadzeniu
nadmiernych œrodków, które mog¹ byæ niew³aœciwie wykorzystywane8.
Kontrola finansowa w szpitalu ma ogromne znaczenie dla efektywnoœci gospodarowania zasobami, które, jak ju¿ wspominano, na rynku
us³ug zdrowotnych s¹ ograniczone oraz bardzo kosztowne. G³ównymi
kryteriami kontroli finansowej w szpitalu powinny byæ [Kurowski, Ruœkowski, Suchacka-Krysiak, 2000, s. 46–50]:
1) kryterium gospodarnoœci – ma kluczowe znaczenie, poniewa¿ pozwala na ocenê przestrzegania przez szpital zasad racjonalnego gospodarowania9,
2) wielkoœci planowane – stanowi¹ punkt odniesienia dla realizacji celów szpitala oraz umo¿liwiaj¹ ocenê realnoœci wykonania bud¿etów/
planów,
3) zgodnoœæ z przepisami prawa (legalnoœæ) – pozwala na ocenê stosowania i interpretacjê przepisów i norm prawnych, które w systemie
opieki zdrowotnej ulegaj¹ czêstym zmianom i modyfikacjom.

Zakoñczenie
Powi¹zanie celów medycznych, spo³ecznych i finansowych szpitala
ze skutecznym zarz¹dzaniem jest zadaniem trudnym i wymagaj¹cym.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rynek us³ug zdrowotnych oraz sam szpital jako
podmiot leczniczy posiada swoj¹ specyfikê. Ma ona bezpoœredni wp³yw
na sposób zarz¹dzania jednostk¹ oraz na osi¹gane przez ni¹ wyniki. Nie
8

Siêga ona równie¿ do pozosta³ych obszarów dzia³alnoœci podmiotu: „nadmierne zapasy
prowadz¹ do dodatkowych kosztów magazynowych, nieodpowiedni dobór pracowników prowadzi do ponoszenia wydatków zwi¹zanych ze zwolnieniami i zatrudnieniem innych, a nietrafne prognozy sprzeda¿y prowadz¹ do zak³ócenia przep³ywów pieniê¿nych
i do innych skutków finansowych” [Griffin, 1998, s. 587].
9
Dzia³alnoœæ ka¿dej organizacji powinna cechowaæ celowoœæ, gospodarnoœæ, racjonalnoœæ, oszczêdnoœæ i efektywnoœæ [Buk, 2006, s. 26].

18

Aleksandra Wierciñska

mo¿na wiêc traktowaæ szpitali tak jak zwyk³ych przedsiêbiorstw i konieczne jest uwzglêdnienie wystêpuj¹cych ró¿nic i ograniczeñ.
Minimalizacja kosztów i zad³u¿enia, a jednoczeœnie zapewnienie
dostêpnoœci i wysokiej jakoœci œwiadczonych us³ug zdrowotnych, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zarz¹dzanie finansami. Szpital powinien je realizowaæ poprzez dzia³ania w trzech g³ównych obszarach:
analizy, planowania i kontroli finansowej. Zapewni to optymalne wykorzystanie mo¿liwoœci zarz¹dzania finansami i wp³ynie na zwiêkszenie
efektywnoœci oraz poprawê rentownoœci szpitala, co prze³o¿y siê na jego
wyniki finansowe.
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Streszczenie
Szpitale coraz czêœciej traktowane s¹ jak przedsiêbiorstwa, od których wymaga siê funkcjonowania na zasadach gospodarki rynkowej, nie uwzglêdniaj¹c
przy tym specyfiki ich dzia³alnoœci. Wiele jednostek jest w z³ej kondycji finansowej, ma k³opoty z p³ynnoœci¹ i wyp³acalnoœci¹. Rodzi to potrzebê zwrócenia
wiêkszej uwagi zarz¹dzaj¹cych na w³aœciwe zarz¹dzanie finansami szpitala, które mo¿e poprawiæ kondycjê finansow¹ tych podmiotów oraz zwiêkszyæ ich
efektywnoœæ i rentownoœæ.
Artyku³ przedstawia specyfikê zarz¹dzania finansami szpitala, czyli cechy
i uwarunkowania, które odró¿niaj¹ je od zarz¹dzania innymi przedsiêbiorstwami. Wskazano równie¿ kluczowe obszary, na które powinni zwróciæ uwagê
zarz¹dzaj¹cy finansami szpitala, czyli analizê, planowanie i kontrolê finansow¹.

S³owa kluczowe
us³ugi zdrowotne, zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie podmiotem leczniczym

The specificity of hospital’s financial management (Summary)
Hospitals are increasingly treated as businesses which operate in accordance with market economy rules, omitting the specifics of the health care. Many
entities are in poor condition, having trouble with liquidity and solvency. This
raises the need to pay more attention to the proper financial management of the
hospital. It can improve their financial condition and increase efficiency and profitability.
The article presents the characteristic features of hospital’s financial management that differ them from typical business companies, as well as identifies key
areas which directors should consider, such as: analysis, planning and financial
control.
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