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Kosztowny jak… samorządowy SPZOZ 

Wprowadzenie 
 
Aspekty finansowe działalności samorządowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej wzbudzają od lat, w debacie polityków i ekspertów systemu ochrony zdrowia, wiele 

kontrowersji oraz ożywioną dyskusję. Wymieniane są w kontekście przyczyn zadłużenia polskiej 

ochrony zdrowia, postrzegane jako element, który finansowo ciągnie w dół cały system. 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej zadłużone są ogółem na 17 195 milionów 

złotych, podczas gdy zadłużenie wymagalne, będące składową całości zadłużenia, wynosi już 

blisko 2 164 milionów złotych. Z uwagi na naturę zobowiązań wymagalnych, to właśnie one sta-

nowią najbardziej palący do rozwiązania problem. Jednak popularne “SPZOZ-y” tworzone być 

mogą nie tylko przez władze samorządowe i należy dokonać w tym miejscu rozróżnienia na za-

kłady tworzone przez jednostki centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prawdą jest 

jednak, że samorządowe SPZOZ-y odpowiadają za większość, bo aż 69,5% tego zadłużenia 1, 2. 

Aby właściwie zinterpretować tę sytuację oraz poznać kontekst do oceny, należy poddać analizie 

nie tylko rozwiązania systemowe, w tym zasad rozliczania świadczeń, uwarunkowania prawne 

czy konkretne już decyzje menedżerów zarządzających pojedynczymi zakładami. W niniejszej 

publikacji przyjrzymy się strukturze i dynamice kosztów, jakie ponosiły SPZOZ-y administro-

wane przez władze samorządowe w latach 2010 – 2020. 

Opracowanie powstało na podstawie Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia z lat 

2011 – 2021 wydawanych przez Centrum e-Zdrowia (na podstawie sprawozdań MZ-03). Zawie-

rają one nie tylko dane finansowe, ale również szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachoro-

wań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego. 

Bartosz Zawadzki 

 
1 Opracowanie własne na podstawie zestawień Ministerstwa Zdrowia: „Dynamika zobowiązań” z III 
kwartału 2021 r. oraz „Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej w latach 2002 - II kw. 2021”; dostępne online: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz. 
 
2 Zakłady samorządowe – podmiot, który utworzył zakład: wojewódzka, powiatowa lub gminna jed-
nostka samorządu terytorialnego, gmina miejska na prawach powiatu. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz
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Struktura kosztów 
 
Poniższą strukturę kosztów przygotowano na podstawie najnowszych danych statystycznych 

pochodzących z 2020 roku. Największą część z nich stanowiłaby suma kosztów operacyjnych, 

wynosząca 41 139 milionów złotych. Są to koszty związane z działalnością podstawową (leczni-

czą) prowadzoną przez SPZOZ-y. W przeprowadzonej analizie potraktowano jednak każdą 

szczegółową pozycję z osobna – zarówno kosztów operacyjnych, jak i pozostałych. 

Prawie połowę (40%) swoich środków SPZOZ-y poświęcają na wynagrodzenia. Pracownikom 

zakładów w badanym roku wypłacono 17 045 milionów złotych. Drugi w kolejności największy 

wydatek stanowią – co interesujące – usługi obce, przez które rozumieć należy remonty, trans-

port, usługi świadczone przez zewnętrznych podwykonawców niektórych świadczeń (np. me-

dyczne laboratoria diagnostyczne) i pozostałe usługi, które były wykonane na rzecz placówek. 

Stanowiły 24% kosztów, a wyrażone w liczbie bezwzględnej wyniosły 10 110 milionów złotych. 

Na trzecim miejscu uplasowały się materiały i energia z wynikiem 8 199 mln zł (19%). 
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Pozycja Koszt Udział 

Wynagrodzenia 17 045 mln zł 40% 

Usługi obce 10 110 mln zł 24% 

Zużycie materiałów i energii 8 199 mln zł 19% 

Ubezpieczenia społeczne  

i inne świadczenia 
3 443 mln zł 8% 

Amortyzacja 1 922 mln zł 5% 

Pozostałe koszty operacyjne 737 mln zł 2% 

Inne 638 mln zł 2% 

 

W kategorii „inne” znalazły się pozostałe koszty rodzajowe, koszty finansowe, podatek docho-

dowy oraz pozostałe podatki i opłaty. Pozycje te nawet zsumowane stanowią poniżej 2% wszyst-

kich kosztów. Dla lepszego zobrazowania udziałów konkretnych pozycji w przedstawionej ta-

beli, przygotowano wykres kołowy poniżej. 
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Koszty materiałów i energii 
 
W tym obszarze zdecydowanie dominującą rolę pełni koszt zakupu leków - o łącznej wartości 

ponad 3 620 milionów złotych i będący niespełna połową (44%) wszelkich wydatków. Na drugiej 

pozycji znalazł się sprzęt jednorazowy (21%), na który SPZOZ-y wydały 1 711 milionów. Pozo-

stałe wydatki na materiały stanowiły 17% całości i kosztowały 1 370 milionów złotych. Poza po-

dium, choć warto o nich wspomnieć, znalazły się wydatki na energię z wynikiem 8%. 

Pozycja Koszt Udział 

Leki 3 620 mln zł 44% 

Sprzęt jednorazowy 1 711 mln zł 21% 

Pozostałe 1 370 mln zł 17% 

Energia 683 mln zł 8% 

Odczynniki chemiczne i ma-

teriały diagnostyczne 
571 mln zł 7% 

Żywność 127 mln zł 2% 

Paliwa (gaz) 117 mln zł 1% 
 

 

Leki
44%

Żywność
2%

Sprzęt jednorazowy
21%

Odczynniki chemiczne i 
materiały 

diagnostyczne
7%

Paliwa (gaz)
1%

Pozostałe
17%

Energia
8%



Strona | 6  

 

Koszty usług obcych 
 
Usługi obce, za jakie SPZOZ-y płaciły w 2020 roku, to w zdecydowanej większości (74%) inne 

usługi medyczne, których wykonanie na miejscu było z jakiegoś powodu niemożliwe lub nieo-

płacalne. Jako najlepszy przykład tego rodzaju usług wymienia się outsourcing badań laborato-

ryjnych wykonywanych przez zewnętrzne, prywatne medyczne laboratoria diagnostyczne. Na 

te, a także inne usługi medyczne wygospodarowano prawie 7 477 milionów złotych. 

Pozostałe, niesklasyfikowane usługi, pochłonęły aż 22% środków – 2 194 miliony. Natomiast re-

monty i transport to odpowiednio 3% i 1% puli – czyli 294 oraz 145 milionów złotych.  

Pozycja Koszt Udział 

Usług medyczne - obce 7 477 mln zł 74% 

Pozostałe usługi 2 194 mln zł 22% 

Remonty 294 mln zł 3% 

Transport 145 mln zł 1% 
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Koszty wynagrodzeń 
 
Wynagrodzenia to - przypomnijmy – największa część kosztów ogółem, a zarazem główny koszt 

operacyjny. Zmiany ich wysokości będą zdecydowanie najmocniej wpływać na bilans finansowy 

każdego samorządowego SPZOZ. 

Prawie całość (94%) tych kosztów to pensje wypłacane z tytułu umów o pracę – 16 023 miliony 

złotych. Zaledwie ułamki tej kwoty stanowią wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (4%) – 752 

miliony oraz pozostałe wynagrodzenia (2%) – 270 milionów złotych. 

Pozycja Koszt Udział 

Ze stosunku pracy 16 023 mln zł 94% 

Umowy zlecenia i o dzieło 752 mln zł 4% 

Pozostałe wynagrodzenia 270 mln zł 2% 
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Dynamika zmian 
 
W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wręcz wzrost kosztów, jakie ponoszą Samodzielne 

Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, będące w rękach władz lokalnych wszelkich szczebli. Po-

mimo, że wzrost kosztów jest zupełnie naturalną kwestią, powiązaną z czynnikami makroeko-

nomicznymi, zjawisko to na początku minionej dekady przybierało charakter funkcji liniowej 

(równomierny i przewidywalny wzrost kosztów od czasu). Sytuacja ta zmieniła się w roku 2015, 

osiągając swoje apogeum w 2019. W tym przedziale czasowym, wzrost zdecydowanie przypo-

minał wykres funkcji wykładniczej aniżeli liniowej. 

Należy jednak pamiętać, że wzrost kosztów jako takich nie musi oznaczać zjawisk z góry nega-

tywnych. Większy koszt działalności operacyjnej może być związany zarówno z trudniejszą sy-

tuację ekonomiczną, jak i wzrostem liczby wykonywanych świadczeń w wyniku wzrostu nakła-

dów na ochronę zdrowia oraz zwiększonych limitów. Wzrost kosztów wynagrodzenia może być 

konsekwencją podwyżek dla personelu lub wzrostu zatrudnienia (i odciążenia kadry medycz-

nej). Wzrostem wydatków na remonty mogą objawiać się inwestycje w infrastrukturę i wyższy 

standard placówki. Poniższe zestawienie nie ma na celu interpretować badanych zjawisk w świe-

tle wydarzeń i reform politycznych czy sytuacji ekonomicznej kraju, zostawiając to czytelnikowi. 

Zaprezentowane niżej wykresy należy oceniać jednak w dużej mierze pamiętając o wpływie in-

flacji, która w sektorze medycznym bywa wyższa niż średnia dla ogółu gospodarki. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Wskaźnik cen 102,6 104,3 103,7 100,9 100 99,1 99,4 102 101,6 102,3 103,4
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Wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100, źródło: GUS
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Wzrost kosztów ogółem 
 

Używając prostego zestawienia roku 2020 z rokiem 2010, można powiedzieć, że największy 

wzrost kosztów dotyczył usług obcych (97%), w dużej mierze ze względu na obce usługi me-

dyczne. O połowę mniej urosły koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, lecz dalej o 

aż 52%. Materiały i energia wzrosły 45%, zaś wynagrodzenia pracowników ogółem 44%.  

Koszty związane z amortyzacją stanowiły 33% większe obciążenie niż przed dekadą. Dużo mniej-

sze znaczenie miały podwyżki pozostałych kosztów operacyjnych i innych (pozostałe koszty ro-

dzajowe, koszty finansowe, podatki i opłaty, podatek dochodowy) – odpowiednio 8% i 3%. 

Gdyby potraktować tylko koszty operacyjne jako całość i dodać do siebie poszczególne składowe, 

okazałoby się, że w badanym okresie wzrosły one o 54%. 

 

 

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

12 000 000 000

14 000 000 000

16 000 000 000

18 000 000 000

20 000 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Amortyzacja  Zużycie materiałów i energii

 Usługi obce  Wynagrodzenia

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  Pozostałe koszty operacyjne

Inne



Strona | 10  

 

Wzrost kosztów materiałów i energii 
 

W tej kategorii największym wzrostem cen na przestrzeni ostatniej dekady charakteryzował się 

sprzęt jednorazowy (97%). Daleko w tyle uplasowały się koszty „pozostałe”, niesklasyfikowane 

– 57%. Podwyżki dotyczyły także odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych oraz 

leków – wyniosły one odpowiednio 49% i 43%.  

Należy jednak zwrócić uwagę i pamiętać, że to wartość kupowanych leków jest zdecydowanie 

największa w poniższym zestawieniu ze względu na wolumeny dokonywanych zakupów i wła-

śnie koszt leków stanowi największe obciążenie dla SPZOZ-ów. 

Spadek kosztów, porównując lata 2020 oraz 2010, odnotowano jedynie dla paliw (-19%), żywno-

ści (-15%) oraz energii (-3%).  
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Wzrost kosztów usług obcych 
 

Wśród usług obcych, najboleśniej odczuwalna dla menedżerów była podwyżka kosztów usług 

medycznych – nie tylko ze względu na 121% wzrost, ale także przez znaczną wartość tych zamó-

wień. Mają one dominujący charakter w grupie usług obcych. 

Usługi niesklasyfikowane, nazwane „pozostałymi” wzrosły o 58%. W tym samym czasie faktury 

za remonty oraz transport podwyższyły się odpowiednio o 31% i 13%. 
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Wzrost kosztów wynagrodzeń 
 

Ostatnią z wyszczególnionych grup są wynagrodzenia, będące pierwszą pozycją kosztową w bu-

dżetach każdego statystycznego, samorządowego SPZOZ-u. Co intrygujące, największy procen-

towy wzrost w minionej dekadzie odnotowano w przypadku umów zleceń i o dzieło – było to 

zatrważające 146%. Koszt wynagrodzeń nazwanych „pozostałymi” wzrósł o 123%, natomiast 

wynagrodzenia ze stosunku o pracę o „zaledwie” 40%. 

Powyższe wyniki mogą sugerować niepokojący trend do zatrudniania profesjonalistów medycz-

nych na umowach cywilno-prawnych, choć oczywiście nie stanowią na to dowodu. 
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Tabela – zmiana procentowa kosztów w kolejnych latach 
 

Zmiana % rok do roku  2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

B. 
Koszty działalno-
ści operacyjnej 

0,88 -0,28 1,61 -0,24 2,28 4,82 4,53 9,76 25,01 -2,02 

B.I. Amortyzacja 7,45 2,57 3,45 -0,36 -0,20 0,62 -4,75 5,00 19,18 -2,11 

B.II. 
Zużycie materia-

łów i energii 
3,00 -0,01 4,13 1,43 3,14 3,60 3,69 3,81 20,58 -3,93 

B.II.1 
Koszty materia-

łów 
3,88 -1,50 5,80 2,63 3,87 4,24 4,51 3,41 21,35 -3,85 

B.II.1.a Leki 4,17 -2,67 7,16 3,34 4,55 4,81 6,11 0,61 21,01 -10,34 

B.II.1.b Żywność 0,41 -7,90 -1,42 -5,53 -6,46 0,63 5,43 5,14 18,18 -19,73 

B.II.1.c 
Sprzęt jednora-

zowy 
4,98 3,68 6,76 3,04 6,89 11,79 2,14 5,97 21,14 5,10 

B.II.1.d 

Odczynniki che-
miczne i mate-

riały diagno-
styczne 

-1,38 0,35 3,28 3,85 1,08 8,52 2,67 5,15 17,73 0,82 

B.II.1.e Paliwa (gaz) 6,33 1,54 0,55 -8,52 -8,26 -14,69 4,09 -0,36 12,07 -10,48 

B.II.1.f Pozostałe 4,41 -3,49 3,94 2,65 2,92 -5,02 3,07 9,17 25,86 5,70 

B.II.2 Energia -3,21 11,28 -7,08 -7,75 -2,98 -2,26 -4,18 8,04 12,82 -4,85 

B.III. Usługi obce 3,88 3,27 4,04 4,75 4,22 6,56 6,38 12,16 30,22 -2,13 

B.III.1 Remonty -9,04 -0,85 17,23 -1,57 8,23 -0,10 4,79 5,26 14,66 -8,43 
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B.III.2 Transport -5,14 -5,13 -6,49 1,99 -1,35 -0,86 3,89 7,66 30,46 -7,34 

B.III.3 Medyczne obce 6,18 4,24 5,12 6,72 1,35 9,32 6,91 15,43 33,26 -2,42 

B.III.4 Pozostałe usługi 1,19 2,08 0,17 0,60 12,38 0,81 5,26 4,02 22,84 0,17 

B.IV. Podatki i opłaty 1,43 -1,94 1,56 -3,00 -4,80 1,29 -2,25 0,31 17,81 -9,36 

B.V. Wynagrodzenia -1,95 -3,62 -0,56 -2,80 1,48 5,50 5,45 12,51 25,57 -1,11 

B.V.1 

Wynagrodzenia 
ze stosunku 

pracy 
-2,12 -3,76 -0,62 -2,66 0,53 5,26 5,94 11,41 25,57 -1,70 

B.V.2 

Wynagrodzenia  
z umów zleceń  

i o dzieło 
1,32 -2,92 8,95 -4,46 6,96 9,95 9,05 28,83 44,95 0,51 

B.V.3 
Wynagrodzenia 

pozostałe 
5,35 7,49 -16,68 -11,55 82,01 11,06 -27,28 54,52 -17,90 43,40 

B.VI 

Ubezpieczenia 
społeczne i inne 

świadczenia 
-1,73 3,99 -0,69 -3,17 2,12 5,07 5,05 10,30 23,92 0,62 

B.VII 
Pozostałe koszty 

rodzajowe 
9,88 31,30 -1,53 -9,41 -6,66 -7,52 -4,43 -0,59 19,18 -13,70 

B.VIII 

Wartość sprze-
danych towarów 

i materiałów 
12,04 -9,76 -5,29 -5,15 -1,97 -8,38 -2,01 6,01 -11,34 -46,33 

C. 
Pozostałe koszty 

operacyjne 
16,64 -5,34 -11,98 -3,85 -22,09 15,98 -7,79 -0,42 21,88 13,82 

D. Koszty finansowe 3,71 22,99 -2,60 -11,99 -12,39 -3,34 4,28 -1,85 24,87 -17,33 

E. KOSZTY RAZEM 1,26 -0,17 1,22 -0,43 1,60 5,03 4,30 9,50 25,05 -1,82 

F. 
Podatek docho-

dowy 
Brak kompletnych danych dla badanego okresu. 
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Wpływ na zadłużenie 
 

Stale podnoszące się koszty działalności warto zestawić na koniec analizy z poziomem zadłuże-

nia wymagalnego SPZOZ-ów należących do jednostek samorządowych. Z uwagi na to, że ciężko 

przesądzać, która część kosztów generuje w największym stopniu zadłużenie i jest z nim najbar-

dziej skorelowana, do analizy posłużono się sumą kosztów ogółem. 

Sprawozdanie o stanie zobowiązań, czyli Rb-Z, sporządzają Samodzielne Publiczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał. Ministerstwo Zdrowia zbiera informacje o zadłuże-

niu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Dane doty-

czą szpitali, poradni i przychodni. Zobowiązania wymagalne, czyli takie których termin płatności 

już minął, w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są bez odsetek. SPZOZ-y przekazują dane w Sys-

temie Statystyki w Ochronie Zdrowia na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyj-

nych Ochrony Zdrowia. 
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Ministerstwo Zdrowia natomiast zbiera dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagal-

nych z uwzględnieniem: 

• odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

• struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa, 

• zmian w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

 

Podsumowanie 
 

Na podstawie analizy matematycznej nie da się dowieść korelacji pomiędzy poziomem kosztów 

ponoszonych przez SPZOZ-y, a poziomem ich zadłużenia wymagalnego w badanym okresie, 

mimo widocznej zbieżności obserwowanej w ostatnich czterech latach. Pewne jest jednak, że 

przyspieszająca dynamika podwyżek opłat i wartości faktur stanowi poważne wyzwanie dla me-

nedżerów ochrony zdrowia oraz utrudnienie w skutecznym planowaniu oraz zarządzaniu pla-

cówką. Największy udział w całości kosztów statystycznego, samorządowego SPZOZ mają 

koszty wynagrodzeń (40%), usług obcych (24%) oraz materiałów i energii (19%). Najwyższym 

wzrostem w minionej dekadzie charakteryzowały się koszty usług obcych (97%), koszty ubez-

pieczeń społecznych oraz innych świadczeń (52%), a także materiałów i energii (45%). Spadki 

kosztów obserwowane w 2020 roku, w stosunku do roku poprzedniego, powiązane są z czaso-

wym zawieszeniem podstawowej działalności leczniczej w czasie pandemii COVID-19.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

K
o

sz
ty

 c
ał

ko
w

it
e 

SP
ZO

Z 
(m

ln
 z

ł)

Za
d

łu
że

n
ie

 w
ym

ag
al

n
e 

(t
ys

. z
ł)

Zadłużenie wymagalne a koszty ponoszone przez SPZOZ-y

 Zadłużenie wymagalne na koniec roku (tys. zł)  Koszty w danym roku (mln zł)



 

 

 

 

 

 

The Healthcare Economics Blog 

www.healthcare-economics.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bartosz Zawadzki, 2022 r. 


