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Szanowni Państwo,

Oddajemy w roku naszego 20-lecia do Państwa rąk siódmy 
Zeszyt Statystyczny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpi-
tali Prywatnych (OSSP). Publikacja nasza opisuje organizację 
i zasady funkcjonowania sektora prywatnego szpitalnictwa 
w Polsce. Wydanie to uzupełniliśmy o informacje dotyczą-
ce turystyki medycznej. Zaproponowaliśmy tam uściślenie 
pewnych pojęć nie do końca jednoznacznie rozumianych 
w debacie publicznej prowadzonej na ten temat. 

Życzę miłej lektury. 

Andrzej Sokołowski 
Prezes Zarządu 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szpitali Prywatnych
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Lista członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali 
Prywatnych (OSSP)

1.	 Pulsmed	Szpital	–	Łódź

2.	Szpitale	TZMO	sp.	z	o.o.	–	Toruń

3.	EMC	Instytut	Medyczny	Spółka	Akcyjna	
–	Wrocław

4.	NZOZ	Leszczyńskie	Centrum	Medyczne	
Ventriculus	sp.	z	o.o.	–	Leszno

5.	„ARS	MEDICAL”	sp.	z	o.o.	–	Piła

6.	Centrum	Medyczne	Damiana	Holding	
sp.	z	o.o.	–	Warszawa

7.	 OCHO	Grupa	Medyczna	
prof. Zagórskiego	–	Nałęczów	 
(Kraków	–	Lublin	–	Rzeszów	–	Zwoleń	–	
Nowy	Sącz	–	Lubartów)

8.	Izerskie	Centrum	Pulmonologii	
i	Chemioterapii	„Izer-Med.”	sp.	z	o.o.	–	
Szklarska	Poręba

9.	Optegra	Polska	sp.	z	o.o.	–	Warszawa

10.	 Sport	Medica	S.A.	–	Warszawa

11.	 „Centrum	Zdrowia	SALUS”	–	Słupsk

12.	 Centrum	Medyczne	Enel	–	Med.	S.A.	–	
Warszawa

13.	 Centrum	Chirurgiczne-Chirurgia	
Plastyczna	–	Bieńkowski	sp.	z	o.o.	–	
Bydgoszcz

14.	 Dolnoślaskie	Centrum	Chorób	Serca	
im.	Prof.	Zbigniewa	Religi	–	Medinet	
sp.	z	o.o.	–	Wrocław

15.	 LUX	MED	Onkologia	sp.	z	o.o.	
– Warszawa

16.	 Centrum	Medyczne	MAVIT	sp.	z	o.o.	
– Warszawa

17.	 Prywatna	Lecznica	Chirurgiczna	
„Praxis”	sp.	z	o.o.	–	Koszalin

18.	 NZOZ	Szpital	Św.	Jana	Jerozolimskiego	
–	Szczyrzyc

19.	 SALUS	Centrum	Medyczne	sp.	z	o.o.	
– Kłodzko

20.	NZOZ	Lecznica	Dzieci	i	Dorosłych	
Szpital	im.	I.	Mościckiego	–	Chorzów

21.	 NZOZ	Szpital	na	Siemiradzkiego	
im. Rafała	Czerwiakowskiego	sp.	z	o.o.	
–	Kraków

22.	NZOZ	Zakład	Opiekuńczo-Leczniczy	
Serdeczna	Troska	sp.	z	o.o.	–	Kraków

23.	SENSOR	CLINIQ	sp.	z	o.o.	i	Wspólnicy	
Sp.	k.	–	Warszawa

24.	 Ośrodek	Okulistyki	Klinicznej	
Spektrum	sp.	z	o.o.	–	Wrocław

25.	Szpital	Św.	Józefa	sp.	z	o.o.	–	Mikołów

26.	OKULUS	PLUS	Centrum	Okulistyki	
i	Optometrii	sp.	z	o.o.	–	Bielsko-Biała

27.	 EUROKLINIKA	sp.	z	o.o.	–	Bielsko-Biała

28.	NZOZ	Pediatryczne	Centrum	
Zabiegowe	Sp.	J.	–	Bielsko-Biała

29.	Med.	–	Polonia	sp.	z	o.o.	–	Poznań

30.	 „PRIMUS”	sp.	z	o.o.	–	Brudzowice

31.	 Prywatna	Poliklinika	„Na	Grobli”	
sp. z	o.o.	–	Wrocław

32.	 RADIMED	–	Legnica

33.	 NZOZ	„OKO.M”	–	Wrocław

34.	 MEDILENS	NZOZ	–	Kielce

35.	 S.C.D.Z.	„MEDICINA”	sp.	z	o.o.	
– Kraków

36.	 Delavi	Centrum	(Centre	de	la	Vision	
sp. z	o.o.)	–	Kraków

37.	 Centrum	Medyczne	Księży	Młyn	
sp. z o.o.	–	Łódz

38.	 BetaMed	S.A.	–	Katowice

39.	 NZOZ	„MIRMED”	–	Tomaszów	
Mazowiecki

40.	Szpital	Chirurgii	Małoinwazyjnej	
i	Rekonstrukcyjnej	sp.	z	o.o.	–	Bielsko-
Biała

41.	 NZOZ	OFTALMIKA	sp.	z	o.o.	
– Bydgoszcz

42.	 NZOZ	Luxmed	–	Rzeszów

43.	 NEFROLUX	Lucjan	Sobieraj	i	Wojciech	
Kamiński	SP.	J.	–	Siemianowice	Śląskie

44.	Centrum	Medycyny	Sportowej	
sp. z	o.o.	–	Warszawa

45.	 Szpital	Św.	Łukasza	S.A.	–	Bielsko-
Biała

46.	Centrum	Zdrowia	Tuchów	sp.	z	o.o.	
– Tuchów

47.	 LUX	MED.	sp.	z	o.o.	–	Warszawa

48.	Centrum	Medyczne	Gizińscy	sp.	z	o.o.	
–	Bydgoszcz

49.	Prywatna	Klinika	WIDENT	Liliana	
Winiarska	–	Bydgoszcz

50.	Centrum	Słuchu	i	Mowy	sp.	z	o.o.	
– Kajetany

51.	 FORMMED	sp.	z	o.o.	Spółka	
Komandytowa	–	Babice	Nowe

52.	 ESKULAP	BIS	s.c.	Ewa	Molska,	
Stanisław	Molski	–	Bydgoszcz

53.	 Laguna	Medical	sp.	z	o.o.	–	Gdynia

54.	 Szpital.	Św.	Róży	(Oko-Laser)	– Kraków

55.	 CM	Medica	sp.	z	o.o.	–	Płock

56.	Grupa	Nowy	Szpital	Holding	S.A.	
– Szczecin

57.	 SALVE	–	Łódź

58.	 Swissmed	Centrum	Zdrowia	S.A.	
– Gdańsk

59.	 Warsaw	Medical	Center	Warszawskie	
Centrum	Medyczne	sp.	z	o.o.	
– Warszawa

60.	SALVE-MEDICA	sp.	z	o.o.	–	Łódź

61.	 Bonifraterskie	Centrum	Medyczne	
sp. z	o.o.	–	Wrocław

62.	Medicover	Opieka	Szpitalna	
– Warszawa

63.	 Vratislavia	Medica	sp.	z	o.o.	–	Wrocław

64.	Nowoczesne	Centrum	Medyczne	
OKOKLINIK	sp.	z	o.o.	Spółka	
Komandytowa	–	Warszawa

65.	 VIVADENTAL	sp.	z	o.o.	Stomatologia	
	–	Gdańsk

66.	Czar-Dent	s.c.	Stomatologia	
– Białystok

67.	 „Medicus	–Bonus”	Sp.	z	o.o.	–	Poznań

68.	KLINIKA	NOVA	sp.	z	o.o.	–	Kędzierzyn-
Koźle

69.	Humana	Medica	Omeda	sp.	z	o.o.	
– Białystok

70.	 CM	Ort	–	Medica	–	Płock

71.	 Zespół	Chirurgii	Jednego	Dnia	MEDICA	
–	Siedlce

72.	 VISUS	II	sp.	z	o.o.	–	Starachowice

73.	 Centrum	Diagnostyczno-Lecznicze	
„BARSKA":	sp.	z	o.o.	–	Włocławek

74.	 Kliniki	Neuroradiochirurgii	sp.	z	o.o.	
– Warszawa

75.	 Jerzy	Petz	MEDIQ	NZOZ	–	Legionowo

76.	 Gabos	Centrum	Medyczne	–	Piekary	
Śląskie

77.	 TriVita	sp.	z	o.o.	sp.K	(Centrum	
Nowoczesnej	Rehabilitacji	i	Opieki	
TriVita	w	Porąbce)	–	Kęty

78.	 Centrum	Św.	Łukasza	Krzysztof	
Majdyło	sp.	K	–	Gdańsk

79.	VIVAX	sp.	z	o.o.	–	Gniezno

80.	Amethyst	Radiotherapy	Poland	
sp. z	o.o.	–	Kraków

81.	 INTERCARD	sp.	z	o.o.	–	Kraków

83.	 SIM-MED	Podmiot	Leczniczy	sp.	z	o.o.	
–	Wejherowo

84.	KCM	CLINIC	S.A.	–	Jelenia	Góra	Szpital	
Specjalistyczny	PRO-FAMILIA	Tomasz	
Łoziński	sp.K	–	Rzeszów

85.	 Szpital	Specjalistyczny	PRO-FAMILIA	
Tomasz	Łoziński	sp.K	–	Rzeszów
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Aktualna sytuacja na 
rynku turystyki medycznej 
na podstawie danych 

Current situation in the 
medical tourism market  
based on data 

Dynamiczna sytuacja obserwowana 
w bardzo wielu dziedzinach naszego ży-
cia w ostatnich miesiącach znajduje swój 
wydźwięk także w obszarze turystyki me-
dycznej. Jednakże wbrew pojawiającym 
się sceptycznym opiniom, zjawisko to 
nadal w pewnych obszarach dynamicznie 
się rozwija. Patrząc na całą Europę zauwa-
żamy jednakże poważne przetasowania, 
a przewidując najbliższą przyszłość należy 
się spodziewać ich nasilenia. 

Jednym z istotniejszych wyzwań zwią-
zanych z opisem zjawiska turystyki me-
dycznej jest jej różnorodne definiowanie. 
Przyjmujemy, że oznacza „dobrowolne 
przemieszczanie się do obcego państwa 
w celu poddania się tam planowanemu 
leczeniu (dla ratowania zdrowia i życia, 
czy poprawy jego jakości) z przyczyn 
finansowych, jakościowych lub z uwagi 
na niedostępność świadczeń w miejscu 
zamieszkania (brak personelu, wiedzy, 
sprzętu lub zbyt długi czas oczekiwania 
czy ograniczenia prawne) niejednokrot-
nie połączonym ze zwiedzaniem odwie-
dzanego miejsca” 1. Oznacza to, że obco-
krajowcy, którzy skorzystali z leczenia 
w naszym państwie wskutek wypadku 
albo osoby mieszkające tutaj na stałe lub 
mające taki zamiar, nie stanowią przeja-
wu zjawiska turystyki medycznej. Nie ma 
natomiast znaczenia, czy osoba przyby-
wająca na planowe leczenie korzysta ze 
świadczeń w trybie ambulatoryjnym czy 
stacjonarnym, ani to, kto jest płatnikiem 
(ubezpieczyciel lub jest to świadczenie 
opłacane ze środków własnych). Wyko-
nywanie zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej czy kompleksowa diagno-
styka mieszczą się w tym pojęciu, gdyż 
wymagają przynajmniej konsultacji leka-
rza. Nie należy oczywiście zaliczać do tu-
rystów medycznych osób poddających 
się testom na obecność wirusów. 

"travelling abroad with the intent to make 
use of medical treatment for the purpose 
of preserving life, enhancing the quality 
of life or improving one’s appearance; be-
cause of lower cost, better quality or the 
inaccessibility of some procedure at the 
place of residence (resulting from a lack of 
personnel, knowledge, technical equip-
ment and procedures, or long waiting 
times or legal limitations) often combined 
with sightseeing the visited place”.

Institut of Research and Development of 
Medical Tourism 

Sytuacja w Polsce 

Próba charakterystyki aktualnej sytuacji 
na rynku turystyki medycznej w Polsce 
bazuje na badaniach placówek medycz-
nych przeprowadzonych w 2022 r., do-
stępnych danych statystycznych GUS 
oraz wywiadach z osobami zajmującymi 
się pacjentami zagranicznymi w Polsce 
i za granicą. Zważając na generalne pro-
blemy z pozyskiwaniem wiarygodnych 
danych statystycznych dotyczących 
turystów medycznych przytoczone tu 
wnioski bazują za różnorodnych źródłach.

Odnosząc się do liczby turystów me-
dycznych ostatnie podawane informa-
cje dotyczyły 2018 r., kiedy to Instytut 
Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej 
oszacował ich liczbę na 182.000. Składa-
ły się na to osoby korzystające z leczenia 
stomatologicznego (90.000), lecznictwa 
uzdrowiskowego (55.000), zabiegów 
z zakresu medycyny estetycznej (25.000) 
oraz leczenia szpitalnego (12  000). Rok 
2019 należał do niezwykle udanych, 
gdyż w zdecydowanej większości ana-
lizowanych placówek zaobserwowano 
wzrost liczby obsługiwanych pacjentów 
z zagranicy. Czas pandemii spowodował 

generalnie ograniczenie występowa-
nia zjawiska turystyki medycznej, był 
on jednak bardzo zróżnicowany i nie 
dotyczył wszystkich placówek. Niektó-
re odnotowały wyraźny wzrost liczby 
przyjmowanych pacjentów. Należy to 
tłumaczyć faktem, iż wiele systemów 
opieki zdrowotnej okazało wykazywać 
niewydolność i pacjenci poszukiwali 
różnych opcji, też poza granicami swo-
jego kraju. Sytuację różnicowały czyn-
niki związane z obsługiwanymi rynkami 
oraz oferowanymi usługami. Kolejny rok 
to czas powolnego odradzania, co jest 
zauważalne w raportach placówek. Po-
niższy wykres przedstawia szacunkowe 
liczby turystów w poszczególnych latach 
wraz z prognozą na rok 2022.

Źródło: opracowanie własne.

Próbując wskazać najliczebniejszą grupę 
pacjentów zagranicznych to po pierw-
sze należy wymienić Polonię z Euro-
py Zachodniej. Stanowią oni ciekawy 
segment, gdyż nie jest on związany 
z koniecznością obsługi w obcym języ-
ku. Drugą ważną grupą, której znaczenie 
rośnie z uwagi na sytuację polityczną 
są pacjenci z Niemiec i Wielkiej Bryta-
nii. Przed 2022 r. także istotną grupę 
stanowili pacjenci ze Wschodu, głównie 
z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Ciekawym, 
choć rzadziej obsługiwanym segmen-
tem stanowią pacjenci ze Skandynawii 
i państw arabskich. 

Analiza sytuacji 
w Niemczech

W ostatnim czasie pojawiły się tak-
że pierwsze dane po pandemii do-
tyczące rynku turystyki medycznej 
w Niemczech. Zważając na bliskość  

The dynamic situation observed in 
many areas of our lives in recent months 
is also reflected in the field of medical 
tourism. However, contrary to emerg-
ing skeptical opinions, this phenomenon 
continues to grow dynamically in cer-
tain areas. Looking at Europe as a whole, 
however, we see serious reshuffling, and 
predicting the near future, we should 
expect this trend to intensify. 

One of the major challenges in describ-
ing the phenomenon of medical tourism 
is its various definitions. We assume 
that medical tourism means "the volun-
tary movement to a foreign country in 
order to undergo a planned treatment 
there (to preserve life, enhance life or 
improve its quality) for financial, quali-
ty reasons or due to the inaccessibility 
of services in the place of residence (the 
lack of personnel, knowledge, equip-
ment, too long waiting period for ser-
vices or legal restrictions) sometimes 
combined with sightseeing in the place 
visited" 1. This means that foreigners 
who have received treatment in our 
country as a result of an accident, or 
those who live here permanently or in-
tend to do so, do not fall into the cat-
egory of medical tourism. On the other 
hand, it is irrelevant whether the person 
coming for elective treatment receives 
inpatient or outpatient services, or who 
the payer is (whether it is the insur-
er who is the payer or it is a self-paid 
service). The performance of aesthetic 
medicine procedures or comprehensive 
diagnostics fall within this category, as 
they require at least a consultation with 
a doctor. Of course, people undergoing 
viral load tests should not be counted as 
medical tourists. 

“travelling abroad with the intent to 
make use of medical treatment for the 
purpose of preserving life, enhancing 
the quality of life or improving one’s ap-
pearance; because of lower cost, better 
quality or the inaccessibility of some 
procedure at the place of residence (re-
sulting from a lack of personnel, knowl-
edge, technical equipment and proce-
dures, or long waiting times or legal 
limitations) often combined with sight-
seeing the visited place”.

Institut of Research and Development of 
Medical Tourism 

Situation in Poland 

An attempt to characterize the current 
situation of the medical tourism market 
in Poland is based on a survey of medi-
cal facilities conducted in 2022, available 
statistics from the Central Statistical 
Office (CSO), and interviews with people 
dealing with foreign patients in Poland 
and abroad. Given the general problems 
of obtaining reliable statistical data on 
medical tourists, the conclusions cited 
here are based on a variety of sources.

Regarding the number of medical tour-
ists, the last information provided was 
for 2018, when the Institute for Medi-
cal Tourism Research and Development 
estimated their number at 182,000. 
This consisted of those receiving den-
tal treatment (90,000), spa treatment 
(55,000), aesthetic medicine treat-
ments (25,000) and hospital treatment 
(12,000). The year 2019 was an extreme-
ly successful one, as the vast majority of 
the facilities analyzed saw an increase 
in the number of foreign patients treat-
ed. The time of the pandemic generally 
resulted in a drop of services in medical 

tourism, but it varied greatly and did 
not affect all facilities. Some record-
ed a marked increase in the number of 
patients admitted. This should be ex-
plained by the fact that many health 
care systems turned out to show ineffi-
ciency and patients sought different op-
tions, including treatment outside their 
own country. The situation was differ-
entiated by factors related to the mar-
kets served and the services offered. 
The following year saw a slow recovery, 
as noted in facility reports. The chart 
below shows estimated tourist numbers 
by year, along with a forecast for 2022.

Among the most numerous group of 
foreign patients is the Polish commu-
nity from Western Europe. They rep-
resent an interesting segment, as they 
are not bound by the need for service in 
a foreign language. The second import-
ant group, whose importance is growing 
due to the political situation, are pa-
tients from Germany and the UK. Before 
2022, patients from the East, mainly 
from Ukraine, Russia and Belarus, were 
also an important group. Patients from 
Scandinavia and Arabic countries are an 
interesting but less frequently served 
segment. 

The analysis of the situation 
in Germany

The first post-pandemic data on the 
medical tourism market in Germany 
have recently emerged. Given the geo-
graphical proximity and many of our ties 
to this country, it is worth taking a closer 
look at it. According to a study conduct-
ed by the Bonn-Rhein-Sieg University of 
Applied Sciences, 65,586 patients from 
abroad were treated as inpatients  

1 Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591 (53), s. 655. 1 Białk-Wolf, A. (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 591 (53), s. 655.



1110 2022 2022

geograficzną oraz wiele naszych powią-
zań z tym państwem warto się im bliżej 
przyjrzeć. Według badań przeprowa-
dzonych przez Uniwersytet Nauk Sto-
sowanych w Bonn-Rhein-Sieg w 2020 
r. w Niemczech w trybie stacjonarnym 
leczono 65 586 pacjentów z zagranicy. 
Oznacza to spadek o prawie 34 % w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Liczba 
zabiegów ambulatoryjnych spadła z sza-
cunkowych 145 000 do około 97 000. 
W rezultacie sprzedaż w niemieckim 
systemie opieki zdrowotnej znacznie 
spadła. W 2019 r. dochody od pacjentów 
zagranicznych wyniosły ok. 1,2 mld euro. 
W 2020 roku było to tylko około 800 
milionów euro. Powodem tych spad-
ków były ograniczenia w podróżowaniu. 
W okresie przed pandemią większość 
zagranicznych pacjentów w Niemczech 
pochodziła z Rosji, Ukrainy i Kazach-
stanu. Liczba hospitalizowanych tury-
stów medycznych z tych trzech państw 
pochodzenia spadła o połowę w roku 
pandemii 2020 w porównaniu z rokiem 
poprzednim (Rosja o 62 proc., Ukraina - 
24 proc., Kazachstan - 32 proc.). Oprócz 
tych trzech państw do istotnych rynków 
należą także pacjenci z Arabii Saudyjskiej 
i Unii Europejskiej. Najbardziej poszuki-
wane przez pacjentów zagranicznych 
kliniki znajdują się w Bawarii i Nadrenii 
Północnej-Westfalii.

Niezwykle ciekawie wygląda sytuacja 
dotycząca Polski. Według opinii czo-
łowej ekspertki turystyki medycznej 
z Niemiec, Polska jest jednym z najważ-
niejszych rynków docelowych w Europie 
dla turystyki medycznej w Niemczech. 
Badania przeprowadzone przez Uczelnię 
w Bonn-Rhein-Sieg pokazują tendencję 
wzrostową. Rok 2019 można uznać za 
wiarygodniejszy niż 2020 ze względu 
na pandemię, kiedy to w Niemczech od-
notowano ponad 12 000 zagranicznych 
pacjentów z Polski. Polska znalazła się 
także w czołówce rankingu w 2020 r. 
z wynikiem ponad 10 000 hospitali-
zowanych pacjentów. Poniższa tabela 
przedstawia szczegółowe dane doty-
czące liczby pacjentów z Polski w latach 
2010-2020.

Analizując powyższe dane należy mieć 
na uwadze, że nie wszystkie przypadki 
zaliczymy do turystyki medycznej, jed-
nakże fakt, że pochodzą od Niemieckie-
go Urzędu Statystycznego uwiarygod-
nia ujawniony trend.

Sytuacja w UE 

Ciekawe dane związane z turystyką me-
dyczną znajdziemy także w opracowaniu 
Komisji Europejskiej dotyczącym funk-
cjonowania dyrektywy 2011/24/EU z dnia 
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej, określanej jako „dyrektywa 
transgraniczna”. Warto tutaj przypo-
mnieć, iż wspomniana dyrektywa została 
zaimplementowana do polskiego prawa 
dopiero w 2014 r. Celem dyrektywy było 
ułatwienie dostępu do bezpiecznej opie-
ki zdrowotnej wysokiej jakości w innym 
państwie członkowskim oraz zapewnie-
nie mobilności pacjentów. Dotyczy ona 
tylko planowych zabiegów, w związku 
z czym jej stosowanie zawsze mieści się 
w pojęciu turystyki medycznej. 

Nie należy mylić tych przepisów z możli-
wościami skorzystania z opieki zdrowot-
nej w innym państwie UE lub EFTA wy-
nikających z zasad korzystania z opieki 
zdrowotnej w ramach systemu o koordy-
nacji określonych rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego WE nr 883/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. Jeżeli czas oczekiwania 
na udzielenie świadczenia jest zbyt długi 
w stosunku do stanu zdrowia pacjenta, 
to również w ramach tych regulacji moż-
na wystąpić o zgodę na planowe lecze-
nie, jednakże ich stosowanie dotyczy 
głównie przypadków nieplanowanych.

Po dziesięciu latach od wprowadzenia 
dyrektywy transgranicznej Komisja 
Europejska sporządziła sprawozdanie 
oceniające jej funkcjonowanie, opubli-

kowane w maju 2022 r. Dane dotyczą-
ce mobilności pacjentów wskazują na 
ponad 30% spadek liczby otrzymy-
wanych i pozytywnie rozpatrywanych 
wniosków w 2020 r. w porównaniu do 
2019 r. z uwagi na pandemię w przypad-
ku braku konieczności uprzedniej zgody 
na leczenia oraz ponad 20% w przypad-
ku konieczności uzyskania takiej zgody. 
Konsekwencje finansowe funkcjonowa-
nia dyrektywy w UE są jednak na tyle 
niewielkie, iż dane te mają znaczenie 
głównie w celu ukazania trendu wskutek 
pandemii i jego siły. 

Perspektywy rozwoju 

Turystyka medyczna jest determino-
wana przez sytuację międzynarodową. 
Obecna wojna na Ukrainie spowoduje 
niewątpliwie znaczne przetasowania na 
tym rynku dotyczące zarówno ukierun-
kowania działań placówek medycznych 
na rynkach zagranicznych, jak również 
ograniczonej możliwości rozwoju samej 
turystyki medycznej w niektórych kra-
jach, co z kolei otwiera szanse dla innych 
państw. Analizując rynek turystyki me-
dycznej w Europie, warto zwrócić uwa-
gę po pierwsze na Niemcy, w których to 
pacjenci z Rosji byli dominującą grupą 
turystów medycznych. Trudno dzisiaj 
przesądzać, dokąd teraz będą udawać 
się na leczenie. Nie u wszystkich wyda-
rzenia w Europie wywołują takie reak-
cje jak w Polsce, tak więc nie wszystkie 
jednostki są w równej mierze skłonne do 
sankcji wobec Rosji. 

Kolejny istotny temat dotyczy zasobów 
umożliwiających przyjęcie pacjentów 
zagranicznych. Nie tylko polski system 
ochrony zdrowia został nadwyrężony 
z powodu pandemii. Nakładające się na 
to wyzwania związane z nowymi potrze-
bami zdrowotnymi ze strony obywateli 
Ukrainy powodują, że mamy znaczą-
ce niedobory kadr i sprzętu. Napięcia 
w rozmowach o turystyce medycznej  
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Liczba pacjentów 
stacjonarnych z Polski  
w niemieckich placówkach 
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Źródło: HOCHSCHULE-Bonn-Rhein-Sieg, 2022.
Źródło: HOCHSCHULE-Bonn-Rhein-Sieg, 2022.

in Germany in 2020. This represents 
a decline of almost 34% compared to 
the previous year. The number of outpa-
tient treatments fell from an estimated 
145,000 to around 97,000. As a result, 
the sales in the German healthcare sys-
tem dropped significantly. In 2019, rev-
enue from foreign patients amounted 
to about €1.2 billion. In 2020, it was only 
about €800 million. The main reason for 
these declines was travel restrictions. In 
the period before the pandemic, most 
foreign patients in Germany came from 
Russia, Ukraine and Kazakhstan. The 
number of hospitalized medical tourists 
from these three countries of origin fell 
by half in the 2020 pandemic year com-
pared to the previous year (Russia by 62 
percent, Ukraine by 24 percent, Kazakh-
stan by 32 percent). In addition to these 
three countries, significant markets in-
clude Saudi Arabia and the European 
Union. The clinics most sought after by 
foreign patients are the ones in Bavaria 
and North Rhine-Westphalia.

The situation regarding Poland is ex-
tremely interesting. According to a lead-
ing medical tourism expert from Germa-
ny, Poland is one of the most important 
destination markets in Europe for med-
ical tourism in Germany. Research con-
ducted by the Bonn-Rhein-Sieg Univer-
sity shows an upward trend in this area. 
The year 2019 can be considered more 
reliable than 2020 due to the pandemic, 
when more than 12,000 foreign patients 
from Poland were recorded in Germany. 
Poland also topped the ranking in 2020 
with more than 10,000 hospitalized pa-
tients. The table below details the num-
ber of patients from Poland between 
2010 and 2020.

It should be considered when analyzing 
the above data, that not all cases will be 
counted as medical tourism, however, 
the fact that they come from the Ger-
man Statistical Office lends credence to 
the revealed trend.

Situation in the EU 
Interesting data related to medical tour-
ism can also be found in the European 
Commission's study regarding the oper-

ation of Directive 2011/24/EU of March 
9, 2011 on the application of patients' 
rights in cross-border healthcare, re-
ferred to as the "Cross-border Direc-
tive." It is worth recalling here that the 
aforementioned directive was only im-
plemented into Polish law in 2014. The 
purpose of the directive was to facilitate 
access to safe, high-quality healthcare 
in another member state and to en-
sure patient mobility. It applies only to 
scheduled treatments, and therefore its 
application always falls under the con-
cept of medical tourism. 

These provisions should not be confused 
with the possibilities for receiving health 
care in another EU or EFTA country aris-
ing from the rules for receiving health 
care under the coordination system set 
forth in the Regulation of the European 
Parliament and of the Council on the 
coordination of social security systems 
EC No. 883/2004 of April 29, 2004. If the 
waiting time for treatment in relation to 
the patient's condition is too long, ap-
proval for scheduled treatment can also 
be requested under these regulations, 
but their application is mainly for un-
scheduled cases.

Ten years after the introduction of the 
Cross-Border Directive, the Europe-
an Commission has produced a report 
evaluating its operation, published in 
May 2022. Patient mobility data show 
a more than 30% decrease in the num-
ber of applications received and granted 
due to the pandemic in 2020 compared 
to 2019 due to the pandemic in case of 
the treatments not requiring the prior 
authorization for treatment, and more 
than 20% in cases when such authoriza-
tion was required. However, the finan-
cial implications of the directive's oper-
ation in the EU are so insignificant that 
this data is mainly relevant to show the 
trend as a result of the pandemic and its 
strong impact.

Development prospects 

Medical tourism is determined by the 
international situation. The current 
war in Ukraine will undoubtedly cause 
a significant reshuffling of this market 
concerning both the targeting of med-
ical facilities in foreign markets, as well 
as the limited possibility of developing 
medical tourism itself in some countries, 
which in turn opens up opportunities 
for other countries. Analyzing the med-
ical tourism market situation in Europe, 
it is worth noting Germany first of all, 
where Russian patients were the dom-
inant group of medical tourists. It is dif-
ficult to prejudge today where they will 
now turn for treatment. The reaction to 
events in Europe is not everywhere the 
same as in Poland, so not all individuals 
are equally inclined to sanction Russia. 

Another important topic concerns re-
sources to accommodate foreign pa-
tients. The Polish health care system is 
not the only one that has been strained 
because of the pandemic. The overlap-
ping challenges of new health needs 
from Ukrainian citizens mean that we 
have significant shortages of staff and 
equipment. Tensions in the medical 
tourism dialogue regarding the public's 
reluctance to share health-protecting 
resources is by no means a new topic, 
however, given the new situation, it is 
bound to intensify. This will be a subject 
that will largely determine the direction 
of the dialogue regarding medical tour-
ism in the near future, probably not only 
in our country.

Analyzing the situation of Polish health 
care, it can be expected that the Polish 
patients will also begin to seek speciali- 
zed medical care outside the country 
more intensively. Even in the private 
health sector in Poland, the terms for 
the appointments are sometimes de-
layed so medical tourists from Poland   
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dotyczące niechęci społeczeństwa do 
dzielenie się zasobami chroniącymi zdro-
wie nie są bynajmniej tematem nowym, 
jednakże wobec nowej sytuacji z pewno-
ścią się nasilą. Będzie to temat w dużym 
stopniu determinujący kierunek rozmów 
o turystyce medycznej w najbliższym 
czasie, zapewne nie tylko w naszym kraju.

Analizując sytuację polskiej opieki zdro-
wotnej można oczekiwać, że polski pa-
cjent też zacznie intensywniej poszuki-
wać specjalistycznej opieki medycznej 
poza granicami kraju. Nawet w prywat-
nym sektorze zdrowia w Polsce terminy 
wizyt są czasem bardzo odległe. Turysta 
medyczny z Polski może stać się pożąda-
nym klientem zastępującym dotychcza-
sowych gości ze Wschodu. 

Ukraina, która była dotychczas dla nie-
których placówek ważnym rynkiem 
pochodzenia turystów medycznych 
w Polsce, przestała funkcjonować w tym 
sektorze z uwagi na włączenie oby-
wateli tego państwa do europejskich 
systemów opieki zdrowotnej. Z jednej 
strony spowoduje to zaniechanie przez 
niektórych korzystania z usług komer-
cyjnych, ale zważając na ograniczenia 
naszych zasobów, zjawisko poszukiwa-
nia świadczeń odpłatnych nadal będzie 
występowało. Alternatywna oferta 
w innych państwach europejskich też 
ma wpływ na sytuację w Polsce. Wie-
le osób będzie starało się skorzystać 
z bezpłatnej opieki poza granicami na-
szego kraju. 

Podsumowanie 
Czas kryzysów to zawsze też ten mo-
ment, w którym łatwiej jest stosować 
nielegalne praktyki. Obszar możliwych 
nadużyć w turystyce medycznej jest 
ogromny. Należałoby racjonalnie po-
dejść do możliwych skutków długo-
terminowych zmian obserwowalnych 
obecnie. Wskazane byłoby też zabezpie-
czenie się przed nowymi zagrożeniami 
związanymi przykładowo z katastrofą 
klimatyczną, które tylko w pewnym 
stopniu jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Turystyka medyczna wymaga zarzą-
dzania na każdym szczeblu tak, aby móc 
skutecznie ograniczyć negatywne zjawi-
ska i dążyć do wykorzystania możliwo-
ści, które otwiera. 

may become desirable customers re-
placing existing visitors from the East.

Ukraine, which for some facilities used 
to be an important source of medical 
tourists in Poland, has ceased to oper-
ate in this sector due to the inclusion 
of the country's citizens in European 
health care systems. On the one hand, 
this will cause some of them to abandon 
the use of commercial services, but giv-
en the limitations of our resources, the 

phenomenon of seeking paid services 

will continue. Alternative offerings in 

other European countries also have an 

impact in Poland. Many people will seek 

free care outside our country. 

Summary 

Times of crisis are also always the times 

when it is easier to engage in illegal 

practices. The area of possible abuse 

in medical tourism is huge. It would be 
advisable to approach the possible ef-
fects of long-term changes observable 
today rationally. It would also be advis-
able to hedge against new risks associ-
ated with, for example, the climate ca-
tastrophe, which we can only predict to 
a certain extent. Medical tourism needs 
to be managed at every level to be able 
to effectively limit negative phenomena 
and strive to take advantage of the op-
portunities it opens up. 
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RAPORT
„Stan sektora szpitali prywatnych  
w Polsce w 2020 r.”
przygotowany na podstawie ankiet i dokumentów finansowych szpitali, członków 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP)

za lata 2011-2020

THE REPORT: 
Private hospitals sector  
in Poland in 2020
based on information and financials of private hospitals, 
members od Polish Association of Private Hospitals, PAPH

years 2011-2020

W 2016r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywat-
nych (OSSP) zainicjowało powstanie prezentacji stanu sek-
tora szpitali prywatnych na bazie informacji i dokumentów 
finansowych swoich członków. Dotychczas sektor prywatny 
szpitali jako część sektora szpitali stacjonarnych nie był w ża-
den sposób identyfikowalny. Niniejsza siódma edycja przed-
stawia zaktualizowany stan sektora szpitali prywatnych na 
bazie szpitali stowarzyszonych w OSSP za lata 2011-2020. 

Jak co roku, bazą do przygotowania charakterystyki sek-
tora były informacje zebrane od członków stowarzyszenia 
w postaci ankiety. Część finansowa opracowana została na 
podstawie dokumentów finansowych za rok 2020, dostar-
czonych przez 60 szpitali prywatnych. 

Pomysł prezentacji sektora szpitali prywatnych na bazie 
członków OSSP jest o tyle ciekawy, że wciąż niewiele jest na 

rynku polskim opracowań, które przybliżałyby zasoby i moż-
liwości szpitali prywatnych. Przygotowanie raportu, w tym 
identyfikacja szpitali prywatnych, praktycznie indywidualne 
zebranie informacji finansowych i statystycznych, a następ-
nie ich porównanie z wielkościami charakteryzującymi szpi-
tale publiczne jest trudne ze względu na niekompletną i/lub 
niespójną bazę porównawczą w ogólnodostępnych źródłach 
informacji.

W raporcie o stanie sektora szpitali prywatnych wyko-
rzystano informacje sektorowe, dostępne w Biuletynie Sta-
tystycznym Ministerstwa Zdrowia 2021, raporcie GUS „Zdro-
wie i ochrona zdrowia w 2020”, raportach NIK i dostępnych 
raportach branżowych (Info Veriti) oraz prasie medycznej. 
Bazą do międzynarodowych statystyk były publikacje „He-
alth at a Glance: Europe 2020” oraz „Health at a Glance 2021”.

In 2016, the Polish Association of Private Hospitals (PAPH) 

initiated the presentation of the state of the private hospi-

tal sector based on information and financial documents of 

its members. Until now, the private hospital sector, as part 

of hospital sector, was not in any way identifiable. This sev-

enth edition presents the updated state of the private hos-

pital sector based on hospitals associated with PAPH for the 

years 2011-2020.

As with every year, the basis for preparing characteristics 

of the sector has been the information collected from the 

members of the association in the form of a questionnaire. 

The financial part was prepared based on financial docu-

ments for 2020 provided by 60 private hospitals.

The idea of   presenting the private hospital sector on the ba-

sis of PAPH members is needed because there is still a small 

amount of reports presenting the resources and capabilities 

of private hospitals. Preparation of a report, including the 

identification of private hospitals, practically individual col-

lection of financial and statistical information, and then their 

comparison with the values   characterizing public hospitals is 

difficult due to an incomplete and/or inconsistent compar-

ative database in publicly available sources of information.

The report on the state of the private hospital sector uses 

sector information available in the Statistical Bulletin of the 

Ministry of Health 2021, the Central Statistical Office report 

"Health and healthcare in 2020", reports of the Supreme 

Audit Office, available industry reports (Info Veriti) and the 

medical press. The basis for international statistics was the 

publication "Health at a Glance: Europe 2020” and "Health at 

a Glance 2021”.

Katarzyna Kamińska 
jest niezależnym doradcą w zakresie finansowania i strukturyzacji inwestycji.

Od roku 2015 realizuje projekt doradczy dla Zarządu OSSP. W latach 2003-2013 zarządzała 
obszarem oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w Credit Agricole Bank Polska 
SA i w Europejskim Funduszu Leasingowym SA. Posiada doświadczenie w bankowości 
korporacyjnej m.in. BNP Paribas Bank Polska SA i Bank Austria Creditanstalt Poland SA. 
Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 

Katarzyna Kamińska 
is the independent advisor in financial and the structurization of investment. 

Since 2015 runs advisory Project for the Management Board of Polish Association of  
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WYDATKI BIEŻĄCE 
NA OCHRONĘ ZDROWIA

Dobrowolne ubezpieczenia 
zdrowotne (ok. 7%) 

Finansowanie organizacji 
niekomercyjnych (ok. 1%)

Finansowanie przez prywatne 
przedsiębiorstwa (ok. 2%)

Bezpośrednie wydatki 
gospodarstw domowych (ok. 20%) 

BIEŻĄCE WYDATKI 
PRYWATNE (ok. 30%) 

Instytucje rządowe (ok. 10%)

Obowiązkowe ubezpieczenie 
zdrowotne oparte na składkach 

(ok. 60%)

BIEŻĄCE WYDATKI 
PUBLICZNE (ok. 70%) 

HEALTH CARE 
EXPENDITURE

Voluntary health insurance 
(ok. 7%) 

Financing of non-profit 
organisa�ons (ok. 1%)

Financing by private companies 
(ok. 2%)

Household expenditure 
(ok. 20%) 

CURRENT PRIVATE 
EXPENDITURE (ok. 30%) 

Goverment ins�tu�ons (ok. 10%)

Compulsory health 
insurance contribu�on 

(ok. 60%)

CURRENT PUBLIC 
EXPENDITURE (ok. 70%) 

Patrząc z perspektywy ostatnich 20 lat na ochronę 
zdrowia szczególnie w ujęciu europejskim, a nawet 
szerzej w ujęciu krajów OECD, widać jak rośnie skala 
wydatków na ochronę zdrowia per capita. W 2001r. 
średnia kwota wydatków na zdrowie z krajów OECD 
wynosiła 2 117 USD, PPP, podczas gdy w Polsce 
wydatki te były ponad 3 razy mniejsze i wynosiły 
629 USD, PPP. W 2019r. różnica pomiędzy średnią 
OECD a Polską zmniejszyła się, choć nadal wyda-
waliśmy prawie 2 razy mniej niż średnio w innych 
krajach OECD. Widać też dużą rozpiętość pomiędzy 
najbliższymi sąsiadami. W 2001r. Niemcy wydawały 
na ochronę zdrowia 2 808 USD, PPP, co jest o 22% 
większą kwotą niż wydatki Polski osiem lat później. 
Czechy wydawały o 477 USD, PPP per capita więcej 
niż Polska w 2001r. W 2019r. różnica ta zwiększyła 
się do 1 128 USD, PPP. Pomimo wzrostów pozycja 
Polski w rankingach OECD nie uległa znaczącym 
zmianom na przestrzeni ostatnich 20 lat, a wydat-
ki na ochronę zdrowia są wciąż jedne z najniższych 
szczególnie w ujęciu europejskim.

Inaczej przedstawia się udział wydatków na ochronę 
zdrowia w relacji do PKB, gdzie na przestrzeni pra-
wie 20 lat różnica średniej z krajów OECD wynosiła 
0,4 p.proc. licząc 8,4% w 2001r., a 8,8% w 2019r. 
W Polsce różnica pomiędzy 2001 a 2019 rokiem była 
jeszcze mniejsza, a udział wydatków na ochronę 
zdrowia w relacji do PKB naszego kraju wynosił od-
powiednio 6,3% i 6,5%.

W 2009r. zaobserwować można było globalny 
wzrost udziału wydatków na zdrowie w stosunku do 
PKB ze względu na recesję rozpoczętą już w 2008r. 
mającą wpływ na spadek PKB.

Na wydatki bieżące na ochronę zdrowia składają się 
bieżące wydatki publiczne i bieżące wydatki prywat-
ne, których relacja od wielu lat pozostaje na w miarę 
zbliżonym poziomie oscylującym wokół relacji: 70% 
do 30%. Najważniejszym źródłem finansowania 
w obszarze wydatków publicznych jest obowiązko-
we ubezpieczenie zdrowotne oparte na składkach. 
Stanowi ono ok. 60% wydatków bieżących. Po 
stronie wydatków prywatnych najważniejszym ele-
mentem od lat pozostają bezpośrednie wydatki go-
spodarstw domowych, które finansują ponad 20% 
wydatków bieżących na ochronę zdrowia.

Looking back over the past 20 years at health 
care, in particular in European terms, and even 
more broadly in terms of OECD countries, one can 
see how the scale of per capita health care spend-
ing is growing. In 2001, the average amount of 
health spending from OECD countries was $2,117, 
PPP, while in Poland the spending was more than 
3 times lower at $629, PPP. In 2019. the gap be-
tween the OECD average and Poland narrowed, 
although we still spent almost 2 times less than 
the average in other OECD countries. We can also 
see a large gap between our closest neighbors. In 
2001 Germany spent $2,808, PPP, on health care, 
which is 22% more than Poland's spending eight 
years later. The Czech Republic spent $477, PPP 
per capita more than Poland in 2001. In 2019 the 
gap widened to $1,128, PPP. Despite the increases, 
Poland's position in the OECD rankings has not 
changed significantly over the past 20 years, and 
health care spending is still among the lowest in 
Europe.

The share of health care expenditures in relation 
to GDP is different, where over almost 20 years 
the difference in the average of OECD countries 
was 0.4 p.p. counting 8.4% in 2001 and 8.8% in 
2019. In Poland, the difference between 2001 and 
2019 was even smaller, with the share of health 
care spending as a proportion of our country's 
GDP at 6.3% and 6.5%, respectively. In 2009, a 
global increase in the share of health spending 
to GDP was observed due to the recession that 
had already begun in 2008 affecting the decline 
in GDP.

Current expenditure on health consists of public 
spending and private spending, the ratio of which 
has remained for many years at a relatively simi-
lar level oscillating around the ratio: 70% to 30%. 
The most important source of funding in the area 
of public spending is mandatory premium-based 
health insurance. It accounts for about 60% of 
current spending. As regards private spending 
side, the most important element for years has 
remained direct household, which finances more 
than 20% of current expenditure on health care.

OECD. Wydatki na ochronę zdrowia per capita, 
USD PPP

OECD. Wydatki na ochronę zdrowia  
w relacji do PKB w % 

OECD, current expenditure on health care  
in relarion to GDP in %

Polska. Struktura wydatków bieżących na ochronę 
zdrowia według schematów finansowania

Poland, structure of current expenditure  
on health care by financing scheme

OECD, current expenditure on health care  
per capita, USD PPP
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W latach 2012 - 2021 bieżące wydatki publicz-
ne i prywatne rosły z roku na rok, choć tempo ich 
wzrostu było różne. Ostatecznie bieżące wydatki 
na ochronę zdrowia wzrosły w tym okresie o 71% 
z 101,4 mld zł w 2012r. do 172,9 mld zł w 2021r. wg 
danych zaprezentowanych przez GUS w corocznym 
raporcie „Zdrowie i ochrona zdrowia”.

Rynek szpitali w Polsce dzieli się na szpitale pu-
bliczne i szpitale prywatne, które od 10 lat stanowią 
ok.40% wszystkich szpitali. Szpitale prywatne sto-
warzyszone w OSSP to 12% rynku szpitali stacjonar-
nych w Polsce.

Ostatnie 20 lat upłynęło w Polsce na organizowaniu 
sektora szpitali prywatnych. W 2001r. było ich 45, 
a w 2020r. - 367. Statystyki Ministerstwa Zdrowia 
prezentowane w rocznych Biuletynach Statystycz-
nych wskazują, że udział sektora prywatnego sta-
nowi już nie 6%, jak to miało miejsce w 2000r., ale 
42% całego sektora szpitali.

Ogólna liczba szpitali spada od kliku lat, co jest ten-
dencją europejską, choć w 2020r. sytuacja wyhamo-
wała ze względu na pandemię Covid-19.

Between 2012 and 2021, current public and pri-
vate expenditure increased year after year, al-
though the rate of growth varied. Ultimately, 
current spending on health care increased by 71% 
over the period, from PLN 101.4 billion in 2012 to 
PLN 172.9 billion in 2021, according to data pre-
sented by the Central Statistical Office (CSO) in its 
annual "Health and Health Care" report.

The hospital sector in Poland is divided into public 
and private hospitals, which Romains ca. 40% of 
Total hospitals. The share market of private hos-
pitals associated in HAPH is estimated at the level 
of 12% of hospitals in Poland.

The last 20 years have seen the organization of 
the private hospital sector in Poland. In 2001 
there were 45, and in 2020. - 367. Ministry of 
Health statistics presented in annual Statistical 
Bulletins indicate that the share of the private 
sector is no longer 6%, as it was in 2000, but 42% 
of the total hospital sector.

The overall number of hospitals has been declin-
ing for several years, which is a European trend, 
although the situation slowed down in 2020 due 
to the Covid-19 pandemic.

Polska. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia 
według schematów finansowania

Polska. Szpitale w 2020 Poland, hospitals in 2020

Polska. Szpitale publiczne i prywatne Poland, public and private sector of hospitals

Poland, current expenditure on health care 
by financing scheme
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Zgodnie z tendencją europejską liczba łóżek szpi-
talnych spada w Polsce od 2014r., co wynika z roz-
woju technologicznego i możliwości realizacji wielu 
świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej oraz hospitalizacji jednego dnia. Statystyki 
za 2020 rok nie uwzględniają „łóżek covidowych”, 
które umieszczane były w szpitalach tymczaso-
wych. Informacji tych nie umieszczono w Biuletynie 
Statystycznym Ministerstwa Zdrowia.

Poziom wykorzystania łóżek szpitalnych w Polsce 
jest niski od wielu lat. Sytuację tą miał zmienić pro-
jekt sieci szpitali, który w założeniach zakładał zmia-
nę struktur wewnętrznych szpitali. Wg raportu NIK 
„Funkcjonowanie systemu podstawowego szpital-
nego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” 
reforma nie zwiększyła racjonalności wykorzystania 
łóżek, wpływając dodatkowo na wzrost kosztów 
obciążających wynik finansowy szpitali.

Wykorzystanie łóżek w szpitalach prywatnych OSSP 
przedstawia się na jeszcze niższym poziomie, a wy-
nika to z tego, że szpitale te w większości nie we-
szły do sieci szpitali i skierowały swoją działalność 
w stronę hospitalizacji jednego dnia. Powiększyło to 
potencjał szpitali prywatnych OSSP w tym zakresie.

W 2020r. wykorzystanie łóżek znacznie spadło ze 
względu na drastyczne ograniczenie działalności 
szpitali w warunkach pandemii Covid-19.

Stabilnie od kilku lat średnia długość pobytu pa-
cjenta w szpitalach stacjonarnych wynosi 5,3 dnia. 
W szpitalach prywatnych OSSP pacjent przebywa 
krócej, w lepszych warunkach medycznych mając 
dostęp do specjalistycznego sprzętu oraz lepszych 
warunkach sanitarnych niezależnie czy wykona-
ny zabieg/operacja realizowana była odpłatnie czy 
w ramach kontraktu z NFZ.

In line with the European trend, the number of 
hospital beds has been declining in Poland since 
2014, due to technological developments and the 
possibility of providing many services through 
outpatient specialized care and one-day hospi-
talization. Statistics for 2020 do not take into ac-
count "covid beds," which were placed in tempo-
rary hospitals. This information was not included 
in the Ministry of Health's Statistical Bulletin.

The level of hospital bed utilization in Poland 
has been low for many years. This situation was 
supposed to be changed by the hospital network 
project, which was intended to change the inter-
nal structures of hospitals. According to the NIK 
report "Functioning of the system of basic hospi-
tal provision of health care services", the reform 
did not increase the rationality of bed utilization, 
additionally affecting the increase of costs bur-
dening the financial result of hospitals. 

The utilization of beds in PAPH private hospitals 
is presented at an even lower level, and this is due 
to the fact that these hospitals have mostly not 
entered the hospital network and have directed 
their activities towards one-day hospitalization. 
This has increased the potential of PAPH private 
hospitals in this regard.

In 2020, bed utilization dropped significantly due 
to the drastic reduction in hospital operations un-
der the Covid-19 pandemic.

For several years steadily, the average length 
of stay of a patient in inpatient hospitals is 5.3 
days. In private PAPH hospitals, the patient stays 
shorter, in better medical conditions, having ac-
cess to specialized equipment and better sanitary 
conditions regardless of whether the procedure/
operation performed was carried as a paid one 
or under the contract with the National Health 
Service. 

Szpitale prywatne OSSP na tle sektora.  
Łóżka szpitalne

Szpitale prywatne OSSP na tle sektora. 
Wykorzystanie łóżek szpitalnych

PAPH private hospitals vs hospital sector, 
occupancy rate of hospital beds

Szpitale prywatne OSSP na tle sektora.  
Pobyt pacjenta w szpitalu

PAPH private hospitals vs hospital sector,  
length of stay

PAPH private hospitals vs hospital sector, 
hospital beds
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Do 2017r. sytuacja w szpitalach publicznych i pry-
watnych wyglądała podobnie w zakresie udziału 
hospitalizacji planowej. Po wprowadzeniu sieci 
szpitali w 2017r. wiele podmiotów prywatnych nie 
zostało zakwalifikowanych do projektu i nie podpi-
sało kontraktu z NFZ. W związku z tym skierowały 
one swoje działania w stronę hospitalizacji jednego 
dnia optymalizując wykorzystanie doświadczonego 
personelu i specjalistycznego sprzętu medyczne-
go. W 2020r. szpitale prywatne OSSP przyjmowały 
w ramach hospitalizacji planowej 30% pacjentów 
hospitalizowanych. Trend odwrócił się w przeciągu 
4 lat, gdyż do 2016r. udział tych pacjentów wynosił 
średnio 70%.

Spadek ilości pacjentów w 2020r. wynikał z ograni-
czeń przyjmowania pacjentów wywołanych pande-
mią Covid-19.

Ilość pacjentów hospitalizowanych w trybie dzien-
nym rośnie z roku na rok. Jest to kierunek euro-
pejski. Coraz lepszy sprzęt medyczny, coraz lepsze 
procedury i sposoby leczenia wspierają sektor 
ochrony zdrowia poprzez przesuwanie punktu cięż-
kości z lecznictwa zamkniętego na rzecz profilak-
tyki i lecznictwa otwartego. Niestety w szpitalach 
publicznych proces nie zachodzi tak sprawnie, jak 
w szpitalach prywatnych, co znalazło swoje odbicie 
w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z lutego 2020 
„Realizacja działań NFZ w 2018r”.

Spadek ilości pacjentów w 2020r. wynikał z ograni-
czeń przyjmowania pacjentów wywołanych pande-
mią Covid-19.

Przychody szpitali zależą od wyceny świadczeń 
zdrowotnych udzielanych pacjentom przez szpi-
tal, za które w przypadku szpitali prywatnych pła-
ci pacjent, NFZ lub ubezpieczyciel/pracowdawca. 
W przypadku szpitali prywatnych OSSP hospitali-
zacja generowała 64% przychodów ze sprzedaży 
w 2016r., a 4 lata później już 59%.

Until 2017, the situation in public and private 
hospitals looked similar in terms of the share of 
planned hospitalization. After the introduction of 
the hospital network in 2017, many private enti-
ties were not qualified and did not sign a contract 
with the National Health Service. As a result, they 
shifted their focus towards one-day hospitaliza-
tion optimizing the use of experienced staff and 
specialized medical equipment. In 2020, PAPH 
private hospitals admitted 30% of inpatients un-
der elective hospitalization. The trend reversed 
within 4 years, as by 2016 the share of these pa-
tients averaged 70%.

The decrease in the number of patients in 2020 
was due to restrictions on patient admissions 
caused by the Covid-19 pandemic.

The number of one-day hospital patients is in-
creasing year after year. This is the European 
trend. Better and better medical equipment, 
more advanced procedures and treatments are 
supporting the health sector by shifting the focus 
from inpatient treatment to preventive and open 
treatment. Unfortunately, the process is not hap-
pening as smoothly in public hospitals as it is in 
private hospitals, as reflected in the Supreme 
Audit Office's February 2020 report "Implemen-
tation of NFZ Activities in 2018."

The decrease in the number of patients in 2020 
was due to restrictions on patient admissions 
caused by the Covid-19 pandemic.

Hospitals' revenues depend on the valuation of 
health services provided to patients by the hospi-
tal, which, in the case of private hospitals, are paid 
for by the patient, the National Health Fund or 
the insurer/employer. In the case of PAPH private 
hospitals hospitalization generated 64% of sales 
revenue in 2016, up from 59% four years later. 

Szpitale prywatne OSSP. Pacjenci 
hospitalizowani – tryb planowy

Szpitale prywatne OSSP. Pacjenci 
hospitalizowani – tryb dzienny

PAPH private hospitals, patients  
– one-day hospitalization

Szpitale prywatne OSSP. Źródła przychodu wg rodzaju 
świadczeń zdrowotnych

PAPH private hospitals, income sources  
by type of health services

PAPH private hospitals, patients  
– planned hospitalization
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Szpitale prywatne OSSP finansowane są zarówno 
przez pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak 
i ubezpieczyciela/pracodawcę. Średni poziom finan-
sowania przez NFZ w ramach podpisanego kontrak-
tu sięgał 65% w 2015r. W 2020r. spadł on do 54%, co 
i tak przekracza połowę przychodów przeciętnego 
szpitala prywatnego OSSP.

Perspektywicznym źródłem finansowania są ubez-
pieczenia oraz abonamenty oferowane przez praco-
dawców swoim pracownikom w ramach pakietów 
socjalnych.

Wg Ministerstwa Zdrowia w 2020r. uprawnionych 
do wykonywania zawodu było:

- 153 499 lekarzy, z czego 59% pracowało w szpita-
lach stacjonarnych,

- 303 211 pielęgniarek, z czego 48% pracowało 
w szpitalach stacjonarnych,

- 39 791 położnych, z czego 49% pracowało w szpi-
talach stacjonarnych.

W szpitalach prywatnych OSSP pracowało ok. 12% 
lekarzy i 7% pielęgniarek i położnych zatrudnionych 
w szpitalach stacjonarnych.

W prywatnej ochronie zdrowia dominującą formą 
zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna zarówno 
wśród lekarzy, jak i pielęgniarek i położnych. Od wie-
lu lat struktura udziału umowy o pracę i umowy cy-
wilnoprawnej jest stabilna w szpitalach prywatnych 
OSSP i szpitalach publicznych.

Należy pamiętać, że dla personelu medycznego 
często wynagrodzenie w sektorze prywatnym trak-
towane jest jako dodatkowe, do otrzymywanego 
w sektorze publicznym.

Zmiany w strukturze wiekowej personelu medycz-
nego od lat są niewielkie. W 2020r. widać jednak 
wzrost w grupie lekarzy uprawnionych do wyko-
nywania zawodu w przedziale wiekowym 35-44 
lata i jednocześnie spadek wśród tej samej wiekowo 
grupy pielęgniarek i położnych. Spada ilość lekarzy 
w wieku 55-64, zaś rośnie ilość pielęgniarek i położ-
nych w grupie wiekowej powyżej 65 lat.

Struktura wiekowa personelu medycznego, niedo-
bory wykwalifikowanej kadry medycznej, nierów-
nomierne rozmieszczenie i niedopasowany system 
kształcenia to wciąż aktualne problemy sektora 
ochrony zdrowia. Zostały one wskazane przez NIK 
w raporcie z 2019r. „System ochrony zdrowia w Pol-
sce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”.

PAPH private hospitals are funded by both the 
patient, the National Health Fund and the insur-
er/employer. The average level of financing by the 
National Health Fund under a signed contract 
reached 65% in 2015. This dropped to 54% in 
2020, which is still more than half the revenue of 
the average PAPH private hospital. 

A prospective source of funding is insurance and 
subscriptions offered by employers to their em-
ployees as part of social packages.

According to the Ministry of Health, in 2020 the 
following numbers of authorized personnel were 
in practice:

a) 153,499 doctors, with 59% working in inpatient 
hospitals,

b) 303,211 nurses, with 48% working in inpatient 
hospitals,

c) 39,791 midwives, with 49% working in inpa-
tient hospitals. 

About 12% of doctors and 7% of nurses and mid-
wives employed at inpatient hospitals worked at 
PAPH private hospitals. 

In private health care, the dominant form of em-
ployment was a civil law contract. Only 7% of 
doctors and 42% of nurses and midwives worked 
under an employment contract, which is due to 
the fact that for medical personnel, remuneration 
in the private sector is often treated as additional 
to that received in the public sector.

Changes in the age structure of medical person-
nel have been small for years. In 2020, however, 
an increase can be seen in the group of doctors 
authorized to practice in the 35-44 age bracket, 
and at the same time a decrease among the same 
age group of nurses and midwives. The number 
of doctors in the 55-64 age group is decreasing, 
while the number of nurses and midwives in the 
65+ age group is increasing. 

The age structure of the medical staff, shortages 
of qualified medical personnel, uneven distribu-
tion and mismatched education system are still 
current problems in the health sector. They were 
identified by the Supreme Audit Office (NIK) in its 
2019 report. "The health care system in Poland - 
current state and desirable directions of change".

Szpitale prywatne OSSP.  
Źródła przychodu wg płatnika

Pracownicy szpitali prywatnych OSSP.  
Forma zatrudnienia

Employees of PAPH private hospitals:  
form of employment

Lekarze, pielęgniarki, położne.  
Struktura wiekowa

Doctors, nurses, midwives, age structure

Employees of PAPH private hospitals, form 
of employment
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Szpitale prywatne OSSP oferują świadczenia 
zdrowotne w ramach wielu specjalności. Najwięk-
szą ilością łóżek dysponowała chirurgia ogólna 
(16% oddziałów), ortopedia/traumatologia (11% 
oddziałów) oraz ginekologia/położnictwo (10% 
oddziałów). Rozdrobniona struktura udziałów 
poszczególnych specjalności wskazuje na szeroką 
ofertę dopasowaną do regionalnych potrzeb spo-
łecznych.

Na przestrzeni ostatnich lat struktura formy praw-
nej szpitali prywatnych OSSP uległa zmianie w kie-
runku spółek prawa handlowego, które w 2019r. 
stanowiły 96% vs. 92% w 2015r. Najczęstszą formą 
prawną była spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią 78% vs. 74% w 2015r.

Up-date analizy szpitali prywatnych OSSP wyka-
zał, że aktualnie 63% posiada PKD odpowiadające 
działalności szpitali (86.10.Z). Wynika to z rozwoju 
działalności, która często pierwotnie miała inny 
charakter. Różnorodność PKD wpływa na trudność 
właściwej identyfikacji podmiotów, a w efekcie na 
analizę sektora.

PAPH private hospitals offer health services in 
many specialties. The greatest number of beds 
was available for general surgery (16% of de-
partments), orthopedics / traumatology (11% of 
departments) and gynecology / obstetrics (10% 
of departments). The fragmented structure of 
shares in individual specialties indicates a wide 
offer tailored to regional social needs.

In recent years, the legal structure of OSSP pri-
vate hospitals has changed towards commercial 
companies, which in 2019 accounted for 96% vs. 
92% in 2015. The most commonly observed legal 
form was a limited liability company 78% vs. 74% 
in 2015.

The most up-date analysis of PAPH private 
hospitals showed that currently 63% have code 
(PKD) corresponding to the activities of hospitals 
(86.10.Z). This is due to the development of activ-
ities that were often originally of a different na-
ture. The diversity of the codes makes it difficult 
to properly identify entities and, as a result, the 
analysis of the sector.

Łóżka dedykowane w poszczególnych 
specjalnościach w szpitalach prywatnych OSSP

Forma prawna szpitali prywatnych OSSP Legal form of PAPH private hospitals 

Klasyfikacja PKD szpitali prywatnych OSSP Code classification (PKD) of PAPH  
private hospitals

Dedicated beds in individual specialties  
in PAPH private hospitals
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W 2020r. mediana przychodów ze sprzedaży wy-
niosła 22,7 mln zł, zaś 75% szpitali z próby osiągało 
przychody poniżej 40 mln zł, co odpowiada cha-
rakterystyce tego sektora. Dynamika sektora r/r 
wyniosła w 2020r. 1,4% ze względu na pandemię 
i ograniczone możliwości funkcjonowania szpitali 
w okresie lockdownu.

Od 2017r. przeciętne przychody szpitali prywatnych 
OSSP z próby są powyżej średnich przychodów 
szpitali zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS). Zbiega się to z datą wprowadze-
nia w październiku 2017r. sieci szpitali, do których 
zakwalifikowano jedynie 30 podmiotów należących 
do OSSP na 593 szpitale. Szpitale, które nie weszły 
do sieci nie miały gwarancji kontraktu z NFZ, zatem 
zmuszone zostały do aktywnego poszukiwania no-
wych źródeł przychodów i skierowały się w stronę 
świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS). Potwierdziło to ela-
styczność działania sektora szpitali prywatnych 
OSSP.

Biorąc pod uwagę wartość przychodów ze sprze-
daży przeciętnego szpitala prywatnego OSSP 
w okresie od 2012r. do 2019r. można wyznaczyć hi-
potetyczną wartość przychodów za rok 2020. Przy 
założeniu dotychczasowych warunków funkcjono-
wania szpitali prywatnych przychody roczne powin-
ny były osiągnąć wartość 30,08 mln zł. Załamanie 
wywołane pandemią Covid-19 ograniczyło przycho-
dy ze sprzedaży do poziomu 22,73 mln zł. Oznacza 
to spadek przychodów szacunkowo o 24%.

Wynik netto przeciętnego szpitala prywatnego 
OSSP jest znacząco wyższy niż wynik osiągany 
przez szpitale prywatne publikujące swoje dane 
finansowe w KRS. Jest to wynikiem zarówno wyż-
szego poziomu przychodów ze sprzedaży, jak i niż-
szych kosztów prowadzonej działalności szpitalnej. 
W optymalizacji kosztów zakupu materiałów, leków, 
energii, gazu, urządzeń i ubezpieczeń niewątpliwie 
ma swój udział Medyczna Grupa Zakupowa, która 
wspiera członków OSSP od 2015r.

In 2020, the median sales revenue was PLN 22.7 
million, and 75% of the hospitals in the sample 
had revenues of less than PLN 40 million, which 
is in line with the characteristics of the sector. The 
sector's year-on-year growth rate in 2020 was 
1.4% due to the pandemic and limited ability of 
hospitals to operate during the lockdown period. 

From 2017 the average revenues of PAPH private 
hospitals from the sample are above the average 
revenues of hospitals registered in the Nation-
al Court Register (KRS). This coincides with the 
launch date of hospital networks in October 2017, 
to which only 30 entities belonging to PAPH out 
of 593 hospitals were qualified. Hospitals that did 
not enter the network did not have a contract 
with the National Health Fund, so they were 
forced to actively seek new sources of income and 
turned towards health services as part of one-
day hospitalization and outpatient specialist care 
(AOS). This confirmed the flexibility of operation 
of the private hospital sector.

Considering the value of sales revenue of the av-
erage PAPH private hospital in the period from 
2012 to 2019 it is possible to determine the hy-
pothetical value of revenues for 2020. Assum-
ing the existing conditions for the operation of 
private hospitals, annual revenues should have 
reached the value of PLN 30.08 million. The col-
lapse caused by the Covid-19 pandemic reduced 
sales revenues to PLN 22.73 million. This means a 
decline in revenue by an estimated 24%.

The average net result of PAPH private hospitals 
has been growing, exceeding the average net re-
sult achieved by hospitals publishing their finan-
cial data in the National Court Register. It resulted 
from higher level of sales revenues as well as lower 
costs of daily hospital’s activity. The optimization 
of costs of purchasing medical goods, medicines, 
energy, gas, equipment and insurance is achieved 
undoubtedly by the Medical Purchasing Group 
supported PAPH private hospitals since 2015.

Przychody ze sprzedaży. Benchmark

Przychody ze sprzedaży. Trend Sales revenues, trend

Zysk netto. Benchmark Net profit, benchmark

Sales revenues, benchmark
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Biorąc pod uwagę wynik finansowy netto osiągany 
przez przeciętny szpital prywatny OSSP w latach 
2012-2019 wyznaczona została wartość hipotetycz-
na zysku netto na rok 2020 na poziomie 654 tys. zł 
przy założeniu dotychczasowych warunków funk-
cjonowania szpitali prywatnych. Pandemia Covid-19 
spowodowała spadek zysku netto średnio o 54% do 
poziomu 283 tys. zł.

W sektorze szpitali koszty rodzajowe są najważ-
niejszą grupą kosztową w rachunku zysków i strat. 
Dotyczy to również szpitali prywatnych. Wynik 
osiągnięty na działalności podstawowej najczęściej 
określa poziom wyniku netto. W przypadku szpitali 
prywatnych OSSP mediana poziomu kosztów ro-
dzajowych mieści się w przedziale 95% - 99% przy-
chodów ze sprzedaży.

Struktura kosztów rodzajowych w szpitalach pry-
watnych OSSP jest stabilna. Od lat największy udział 
mają wynagrodzenia i usługi obce, w tym między 
innymi kontrakty cywilnoprawne z personelem.

W 2020r. wzrosły znacznie koszty zużycia mate-
riałów i energii ze względu na konieczność dodat-
kowych zakupów wywołanych sytuacją epide-
miologiczną. Dzięki Medycznej Grupie Zakupowej 
dokonywano wspólnych zakupów środków ochrony 
osobistej, doposażenia pomieszczeń oraz dodatko-
wego sprzętu.

Majątek trwały szpitali prywatnych OSSP spro-
wadza się praktycznie do poziomu rzeczowych 
aktywów trwałych. Udział tego majątku w sumie 
bilansowej rósł z roku na rok, co potwierdza zaanga-
żowanie właścicieli i długoterminową perspektywę 
działania. Niestety niepewność związana z działa-
niem sektora prywatnego nie zachęca szpitale do 
inwestycji. Potwierdzeniem takiego podejścia jest 
niski poziom długoterminowego finansowania ob-
cego.

Taking into account the net financial result 
achieved by the average OSSP private hospital 
in 2012-2019, the hypothetical value of net profit 
for 2020 was determined at the level of 654 thou-
sand zlotys, assuming the current conditions of 
private hospitals. The Covid-19 pandemic caused 
a 54% decrease in net profit, on average to PLN 
283 thousand.

Operating costs are the most important cost 
group in the profit and loss account of hospi-
tals, including PAPH private hospitals. The result 
achieved in basic activities most often determines 
the level of the net result. In the case of PAPH pri-
vate hospitals, the median level of costs by type 
is in the range of 95% - 99% in relation to sales 
revenues. 

The structure of operating costs in PAPH private 
hospitals is stable. For years, the largest share has 
been remuneration and external services, includ-
ing civil law contracts with personnel.

Costs for material and energy consumption in-
creased significantly in 2020 due to epidemiolog-
ical situation. Thanks to the Medical Purchasing 
Group joint purchases of personal protective 
equipment, retrofitting of Rosom and additional 
equipment were made.

The fixed assets of PAPH private hospitals are 
practically reduced to the level of tangible fixed 
assets. The share of this property in the balance 
sheet total is high, which confirms the commit-
ment of the owners and the long-term perspec-
tive of operations. Unfortunately, the uncer-
tainty surrounding the operation of the private 
sector does not encourage hospitals to invest. 
This approach is underpinned by the low level of 
long-term debt financing.

Zysk netto. Trend

Koszty działalności operacyjnej. Benchmark Operating expenses, benchmark

Majątek. Benchmark Assets, benchmark

Net profit, trend
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Na kapitał własny składa się między innymi kapitał 
zakładowy/akcyjny, kapitał zapasowy, rezerwowy 
oraz wynik finansowy roku bieżącego. Zatem kumu-
lacja zysków wpływa na wzrost kapitałów własnych.

Kapitał własny wraz z zobowiązaniami długotermi-
nowymi składa się na kapitał stały. Jego poziom jest 
wyższy od majątku trwałego, co potwierdza właści-
wą strukturę finansowania aktywów trwałych.

Udział kredytów długoterminowych o charakterze 
inwestycyjnym spada i jest na niskim poziomie. 
Podobnie jest w przypadku kredytów krótkotermi-
nowych przeznaczonych na finansowanie bieżącej 
działalności. 

Niska wartość finansowania zewnętrznego nie po-
zwala na wykorzystanie pozytywnego efektu dźwi-
gni finansowej. W 2020r. wskaźnik efektu dźwigni 
finansowej wynosił 1,75% (ROE/ROA). Wskaźnik 
powyżej jedności oznacza, że zaciągnięcie dodat-
kowych zobowiązań skutkuje poprawą rentowności 
prowadzonej działalności.

DEFINICJA: ROE = zysk netto/kapitał własny; 
informuje, ile zysku wypracowały kapitały wła-
sne;

ROE szpitali prywatnych OSSP wykazuje się dużą 
zmiennością, na którą wpływ ma zmienność zysku 
netto i kapitału własnego, którego jednym z ele-
mentów składowych jest bieżący wynik finansowy.

W 2017r. rentowność kapitałów własnych (ROE) 
przeciętnego szpitala prywatnego OSSP wynosiła 
16% na co nałożył się wzrost zysku netto r/r o 144% 
i spadek kapitałów własnych r/r o 10% w stosunku 
do 2016r.

W 2018r. ROE spadło do poziomu 10% ze wzglę-
du na to, ze wzrost zysku netto r/r o 36% został 
skompensowany przez wzrost kapitałów własnych 
o 20% w stosunku do 2017r.

W 2020r. mediana ROE dla szpitali prywatnych 
OSSP wynosiła 7%. Niski poziom ROE spowodowa-
ny był spadkiem zysku netto r/r o 54% oraz spad-
kiem kapitałów własnych o prawie 6% w porówna-
niu do 2019r.

Equity consists, among other things, of share 
capital, reserves and profit for the current year. 
The accumulation of profits thus has an impact 
on equity.

Equity together with long-term liabilities make 
up employed capital. Its level is higher than that 
of fixed assets, which confirms the proper financ-
ing structure of fixed assets.

Year by year, the value and share of long-term in-
vestment loans in PAPH private hospitals decline. 
The situation is similar in the case of short-term 
loans intended to finance current operations. 

Due to the low level of outer financing, the pos-
itive leverage effect cannot be used. In 2020 in 
PAPH private hospitals the leverage effect was 
1,75% (ROE/ROA). This means that incurring ad-
ditional liabilities results in improved profitability 
of operations.

DEFINITION: ROE = net profit/equity; indi-
cates how much profit was earned by equity;

ROE of PAPH private hospitals shows high vari-
ability, influenced by the variability of net profit 
and equity, one component of which is the cur-
rent financial result. 

In 2017, the ROE of the PAPH average private 
hospital was 16%, which was compounded by a 
144% year-on-year increase in net profit and a 
10% year-on-year decrease in equity compared 
to 2016. 

In 2018 ROE dropped to 10% due to the fact that 
the 36% y/y increase in net profit was offset by a 
20% increase in equity compared to 2017. 

In 2020, the median ROE for PAPH private hospi-
tals was 7%. The low ROE was due to a 54% de-
crease in net profit y/y and a nearly 6% decrease 
in equity compared to 2019.

Kapitał własny. Kapitał stały. Benchmark

Kapitały obce: kredyty i pożyczki krótko- 
i długoterminowe

Foreign capital: short-term and long-term 
external financing

Rentowność, wskaźnik rentowności kapitałów 
własnych (ROE)

Profitability, return on equity (ROE) ratio

Equity, employed capital, benchmark
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DEFINICJA: ROA = zysk netto/aktywa ogółem; 
informuje o efektywności gospodarowania ma-
jątkiem;

Poziom ROA osiągany przez szpitale prywatne OSSP 
cechuje duża zmienność, podobnie jak w przypadku 
ROE. Do 2016r. majątek szpitali prywatnych OSSP 
stabilnie rósł, zatem za dynamiczne zmiany ROA 
odpowiadał poziom zysku netto wahający się rok do 
roku nawet o kilkaset procent.

W 2020r. wartość majątku w postaci rzeczowych 
aktywów trwałych przeciętnego szpitala prywat-
nego OSSP pozostała na poziomie z 2019r. Zatem 
odpowiedzialny za spadek ROA jest spadek zysku 
netto w 2020r. w porównaniu do 2019r.

DEFINICJA: ROS = zysk netto/przychody ze 
sprzedaży; inaczej marża netto; informuje, jak 
efektywnie podmiot generuje zysk z przycho-
du;

Marża netto przeciętnego szpitala prywatnego 
OSSP od kilku lat jest wyższa od średniej marży 
osiąganej przez szpitale z branży. Powodem takiej 
sytuacji jest różnica w poziomie wyniku finansowe-
go. Analiza rachunku zysków i strat szpitali pokazu-
je, że największy wpływ na wynik mają koszty ro-
dzajowe. Wynika z tego, że szpitale prywatne OSSP 
trzymają większą dyscyplinę kosztową niż inne szpi-
tale, w czym z pewnością pomaga Medyczna Grupa 
Zakupowa. Dzięki centralnym zakupom członkowie 
OSSP mogą obniżać koszty, związane z bieżącą 
działalnością medyczną.

DEFINICJA: cykl regulowania należności (zobo-
wiązań) handlowych w dniach = należności (zo-
bowiązania) handlowe/przychód ze sprzedaży 
x 365 dni; informuje, co ile dni podmiot płaci 
zobowiązania, a co ile dni otrzymuje swoje na-
leżności;

Co roku w badanej próbie szpitali prywatnych OSSP 
cykl regulowania bieżących zobowiązań jest krótszy 
niż cykl spływu należności handlowych. Szpitale 
płacą szybciej, niż same otrzymują.

W 2018r. i 2019r. różnica ta wynosiła 8 dni, a w 2020r. 
zmniejszyła się do 5. Tyle czasu przeciętny szpital 
prywatny OSSP czekał na spływ swoich należności 
handlowych. Standardowo w takich sytuacjach pod-
miot powinien wspierać się kredytem obrotowym 
krótkoterminowym. Rozwiązaniem jest również wy-
dłużenie cyklu regulowania bieżących zobowiązań, 
choć często dłuższy termin wiąże się z wyższą ceną.

DEFINITION: ROA = net profit / total assets; 
informs about the effectiveness of property 
management;

The level of ROA achieved by PAPH private hos-
pitals is characterized by high volatility, as in the 
case of ROE. Until 2016, the assets of PAPH pri-
vate hospitals grew steadily, so the level of net 
profit fluctuating year-on-year by up to several 
hundred percent was responsible for the dynamic 
changes in ROA. 

In 2020, the property remained at the level of 
2019. The decline in ROA is therefore due to the 
decrease of net profit in 2020 in compare to 2019.

DEFINITION: ROS = net profit / sales reve-
nue; otherwise the net margin; informs how 
effectively the entity generates profit from 
income;

The net margin of the average PAPH private hos-
pital has been higher than the average margin 
achieved by hospitals in the industry for several 
years. The reason for this is the difference in the 
level of the financial result. An analysis of the 
profit and loss account of hospitals shows that 
costs by type have the greatest impact on the 
result. It follows that PAPH private hospitals have 
more cost discipline than other hospitals, which 
is certainly helped by the Medical Purchasing 
Group. Thanks to central purchasing, PAPH mem-
bers can reduce costs related to current medical 
activities.

DEFINITION: trade receivables (payables) 
settlement cycle in days = trade receivables 
(payables) / sales revenue x 365 days; informs 
how many days the entity pays payables, and 
every how many days it receives its receiva-
bles;

Every year, in the surveyed sample of PAPH pri-
vate hospitals, the cycle of settling current liabili-
ties is shorter than the cycle of inflow of trade re-
ceivables. Hospitals pay faster than they receive. 
In 2018 and 2019 the difference was 8 days and 
decreased to 5 days in 2020. That’s how long the 
average PAPH private hospital waited for trade 
payments. Normally, in such situation the hospi-
tal should use a short-term loan. The solution is 
also to settle outstanding liabilities for longer pe-
riod, but it is often associated with a higher price.

Rentowność, wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Rentowność, wskaźnik rentowności sprzedaży 
netto (ROS)

Profitability, net return on sales (ROS)

Należności i zobowiązania handlowe Trade receivables and trade payables

Profitability, return on assets (ROA)
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DEFINICJA: CR = aktywa obrotowe/zobowiąza-
nia krótkoterminowe; informuje o zdolności do 
spłaty w terminie własnych zobowiązań krót-
koterminowych;

Płynność bieżącą gwarantuje szpitalom prywatnym 
OSSP stabilna struktura bilansu, a w szczególności:

- należności handlowe (rozliczenia z NFZ) oraz środ-
ki pieniężne (rozliczenia z pacjentami),

- niski poziom zobowiązań handlowych i kredytów 
krótkoterminowych.

Wskaźnik płynności bieżącej szpitali publicznych 
poprawia się z roku na rok. Niestety powodem jest 
zamiana zobowiązań wymagalnych, obciążających 
zobowiązania krótkoterminowe, na zobowiązania 
z dłuższym terminem zapadalności. Rośnie poziom 
zobowiązań ogółem, spada poziom zobowiązań 
krótkoterminowych, więc płynność rośnie. W ten 
sposób powstaje dodatkowe zadłużenie szpitali 
publicznych i generowane są dodatkowe koszty ob-
sługi zadłużenia.

DEFINICJA: DR = kapitał obcy/aktywa ogółem; 
informuje o strukturze finansowania akty-
wów; im wyższy, tym wyższe ryzyko zwrotu 
długu kredytodawcy; niski wskaźnik świadczy 
o samodzielności finansowej, która jednak nie 
pozwala w pełni skorzystać z efektu dźwigni 
finansowej;

Mediana wskaźnika ogólnego zadłużenia wyliczona 
na próbie szpitali prywatnych OSSP wskazuje na ni-
skie ryzyko kredytowe. Jest bezpieczna przestrzeń 
na wzrost kapitałów obcych, które pozwoliłyby na 
wykorzystanie efektu dźwigni finansowej.

DEFINITION: CR = current assets / short-term 
liabilities; informs about the ability to pay its 
own short-term liabilities on time;

Current liquidity is guaranteed to OSSP private 
hospitals by a stable balance sheet structure, in 
particular: 

- trade receivables (settlements with the Na-
tional Health Fund) and cash (settlements with 
patients),

- low level of trade payables and short-term loans.

The current liquidity ratio of public hospitals is 
improving year by year. Unfortunately, the rea-
son is the replacement of maturing liabilities, 
encumbering short-term liabilities, with liabilities 
with longer maturities. Total liabilities increase, 
short-term liabilities decrease, so liquidity in-
creases. In this way, additional debt of public hos-
pitals is created and additional debt service costs 
are generated.

DEFINITION: DR = total debt / total assets;  
informs about the structure of asset financ-
ing; the higher it is, the higher the risk of re-
turning the lender's debt; a low ratio proves 
financial independence, which, however, does 
not allow for full use of the financial leverage 
effect;

The median of the debt ratio calculated on the 
sample of PAPH private hospitals indicates a low 
credit risk. There is a safe space for the growth of 
external capital, which would allow the use of the 
financial leverage effect.

Płynność, wskaźnik płynności bieżącej (CR)

Zadłużenie, wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR) Debt, debt ratio (DR)

Liquidity, current ratio (CR)
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* mediana to wartość środkowa dzieląca zbiorowość na 2 części w taki sposób, że 50% przyjmuje wartości powyżej mediany, a 50% poniżej mediany;
** wielkość próby: w 2011-14 próba wynosiła 61 szpitali, w 2015 – 70 szpitali, w 2016 – 63 szpitale, w 2017 – 71 szpitali, w 2018 – 75 szpitali, w 2019 – 68, a w 2020 - 60 

szpitali;

Podstawowe charakterystyki finansowe. 
Benchmark

Mediana* 2011 2012 r/r 2013 r/r 2014 r/r 2015 r/r 2016 r/r 2017 r/r 2018 r/r 2019 r/r 2020 r/r

przychody	ze	
sprzedaży	w mln	zł 11,32 11,88 5% 13,34 12% 14,58 9% 15,84 9% 14,52 -8% 16,05 11% 18,78 17% 22,41 16% 22,73 1%

zysk	netto	w mln	zł 0,11 0,15 36% 0,23 53% 0,05 -18% 0,30 500% 0,15 -50% 0,37 141% 0,5 35% 0,62 19% 0,28 -55%

kapitał	własny	 
w mln	zł 2,21 2,64 19% 2,72 3% 3,02 11% 4,08 35% 4,35 1% 3,93 -10% 4,7 20% 5,97 21% 5,62 -6%

rzeczowe	aktywa	
trwałe	w mln	zł 3,72 4,24 14% 5,13 21% 5,42 6% 6,53 20% 6,72 3% 5,86 -13% 6,23 6% 7,90 21% 7,95 1%

CR,	płynność	bieżąca 1,05 1,26 20% 1,31 4% 1,18 -10% 1,26 1% 1,16 -8% 1,24 1% 1,22 -2% 1,34 9% 1,39 4%

ROE,	rentowność	
kapitałów	własnych	% 8% 13% 63% 9% -31% 6% -33% 11% 83% 6% -45% 16% 161% 10% -38% 11% 9pp 7% -36pp

ROA,	rentowność	
aktywów	%	 2% 4% 100% 4% 0% 1% -15% 4% 300% 2% -50% 5% 150% 3% -40% 5% 40pp 4% -20pp

ROS,	rentowność	
sprzedaży	netto	%	 1% 2% 100% 2% 0% 1% -50% 2% 100% 2% 0% 4% 100% 3% -25% 4% 25pp 3% -25pp

cykl	regulowania	
należności	handlowych	
w dniach	

31 28 -10% 31 11% 30 -3% 33 10% 30 -9% 33 10% 32 -3% 30 -7% 31 3%

cykl	regulowania	
zobowiązań	
handlowych	w dniach

32 25 -22% 27 8% 28 4% 26 -1% 27 4% 27 0% 24 -11% 22 -9% 26 18%

DR,	wskaźnik	ogólnego	
zadłużenia 0,54 0,44 -19% 0,49 11% 0,55 12% 0,59 1% 0,56 -5% 0,53 -5% 0,52 -2% 0,44 -18% 0,56 27%

Mediana* 2011 2012 r/r 2013 r/r 2014 r/r 2015 r/r 2016 r/r 2017 r/r 2018 r/r 2019 r/r 2020 r/r

sales	revenues	in	
mpln 11,32 11,88 5% 13,34 12% 14,58 9% 15,84 9% 14,52 -8% 16,05 11% 18,78 17% 22,41 16% 22,73 1%

net	profit	in	mpln 0,11 0,15 36% 0,23 53% 0,05 -18% 0,30 500% 0,15 -50% 0,37 141% 0,5 35% 0,62 19% 0,28 -55%

equity	in	mpln 2,21 2,64 19% 2,72 3% 3,02 11% 4,08 35% 4,35 1% 3,93 -10% 4,7 20% 5,97 21% 5,62 -6%

tangible	assets	in	
mpln 3,72 4,24 14% 5,13 21% 5,42 6% 6,53 20% 6,72 3% 5,86 -13% 6,23 6% 7,90 21% 7,95 1%

CR,	current	ratio 1,05 1,26 20% 1,31 4% 1,18 -10% 1,26 1% 1,16 -8% 1,24 1% 1,22 -2% 1,34 9% 1,39 4%

ROE,	return	on	
equity	in	% 8% 13% 63% 9% -31% 6% -33% 11% 83% 6% -45% 16% 161% 10% -38% 11% 9pp 7% -36pp

ROA,	return	on	
assets	in	% 2% 4% 100% 4% 0% 1% -15% 4% 300% 2% -50% 5% 150% 3% -40% 5% 40pp 4% -20pp

ROS,	return	on	sales	
in	% 1% 2% 100% 2% 0% 1% -50% 2% 100% 2% 0% 4% 100% 3% -25% 4% 25pp 3% -25pp

trade	receivables	
ratio	in	days 31 28 -10% 31 11% 30 -3% 33 10% 30 -9% 33 10% 32 -3% 30 -7% 31 3%

trade	payables	ratio	
in	days 32 25 -22% 27 8% 28 4% 26 -1% 27 4% 27 0% 24 -11% 22 -9% 26 18%

DR,	debt	ratio 0,54 0,44 -19% 0,49 11% 0,55 12% 0,59 1% 0,56 -5% 0,53 -5% 0,52 -2% 0,44 -18% 0,56 27%

1. Przeciętny szpital prywatny OSSP należy do sektora MŚP, czyli 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dynamika wzrostu przycho-
dów ze sprzedaży r/r potwierdza elastyczność działania i aktywne 
poszukiwanie nowych źródeł przychodu, co jest szczególnie ważne 
w nowej sytuacji jaką wprowadziła sieć szpitali wdrożona w paź-
dzierniku 2017r. W 2020r. w wyniku pandemii Covid-19 przychody 
ze sprzedaży przeciętnego szpitala prywatnego OSSP były niższe 
od oczekiwanych o ponad 7 mln zł.

2. Zysk netto przeciętnego szpitala prywatnego OSSP spadł o 54% 
r/r w wyniku pandemii Covid-19. Pandemia spowodowała wzrost 
kosztów ochrony osobistej, doposażenia pomieszczeń czy sprzętu. 
Pomocą dla szpitali była Medyczna Grupa Zakupowa.

3. Kapitał własny przeciętnego szpitala prywatnego OSSP spadł 
w porównaniu do roku 2019. Na przestrzeni lat widać dużą za-
leżność kapitału własnego od zysku netto, który charakteryzuje 
relatywnie niska wartość i duża zmienność. W efekcie korelacja ta 
wpływa na dynamikę rentowności kapitałów własnych (ROE).

4. Rentowność sprzedaży wskazuje na poziom marży netto w sek-
torze szpitali prywatnych OSSP. W 2020r mediana wyniosła 3%. 
Oznacza to, że opłacalność prowadzonej działalności leczniczej dla 
przeciętnego szpitala prywatnego OSSP jest niewielka.

5. Różnica w cyklach spływu należności i zobowiązań handlowych 
w przeciętnym szpitalu prywatnym OSSP wyniosła 5 dni. Szpitale 
szybciej płacą swoje zobowiązania, niż otrzymują swoje należno-
ści. Wymaga to dodatkowego finansowania na poziomie ok. 300 
tys. zł w miesiącu. Sytuację ustabilizowałby kredyt obrotowy, ale 
z takiego korzysta jeszcze wciąż niewiele szpitali. Niestabilna sy-
tuacja sektora prywatnego, brak długoterminowej perspektywy 
działania nie skłaniają instytucji finansowych do aktywnej akcji 
kredytowej.

Analiza finansowa podmiotu gospodarczego wymaga punktu odniesienia. Można zbudować go poprzez wyznaczenie mediany podstawowych 
charakterystyk finansowych z badanej grupy podmiotów. W ten sposób powstaje obraz przeciętnego szpitala prywatnego OSSP zwany bench-
markiem. Poprzez porównanie z benchmarkiem możemy zweryfikować czy wyniki finansowe konkretnego szpitala prywatnego są lepsze czy 
gorsze od wartości środkowej (mediany) w sektorze szpitali prywatnych OSSP

Z przedstawionego benchmarku za rok 2020 wynika, że:

* median divides the population into 2 groups in the way that 50% of the population is above the median and 50% is below the median;
** the sample size: 2011-2014 – 61 PAPH private hospitals, 2015 – 70 hospitals, 2016 – 63 hospitals, 2017 – 71 hospitals, 2018 – 75 hospitals, 2019 – 68 hospitals, 2020 

– 60 hospitals

Basic financial characteristics, benchmark

1. The average PAPH private hospital belongs to the SME, small and 
medium-sized enterprise sector. The y/y growth rate of sales reve-
nue confirms the flexibility of operations and active search for new 
sources of revenue, which is particularly important in the new situ-
ation introduced by the hospital network implemented in October 
2017. In 2020, as a result of the Covid-19 pandemic, the sales reve-
nue of the average PAPH private hospital was lower than expected 
by more than PLN 7 m. 

2. The net profit of the average PAPH private hospital fell by 54% 
y/y as a result of the Covid-19 pandemic. The pandemic caused an 
increase in the cost of personal protection, room retrofitting or 
equipment. In this respect  the Medical Purchasing Group was hel-
ping hospitals.

3. The equity of the average PAPH private hospital has declined com-
pared to 2019. Over the years, one can see a high correlation of 
equity with net profit, which has a relatively low value and high 
volatility. As a result, this correlation affects the dynamics of return 
on equity (ROE). 

4. Profitability of sales indicates the level of net margin in private 
hospital sector. In 2020, the median was 3%. This means that the 
profitability of ongoing treatment activities for the average PAPH 
private hospital is low. 

5. The difference in the collection cycles of trade receivables and tra-
de payables in the average PAPH private hospital was 5 days. Ho-
spitals pay their liabilities faster than they receive their receivables. 
This requires additional financing of about PLN 300 k per month. 
A working capital loan would stabilize the situation, but such a so-
lution is still used only by a few hospitals. The unstable situation 
of the private sector and the lack of a long-term perspective on 
operations, do not encourage financial institutions to lend actively.

The financial analysis of an economic entity requires a point of reference. It can be built by determining the median of the basic financial cha-
racteristics of the studied group of entities. In this way, an image of the average private hospital OSSP is created, known as the benchmark. By 
comparing with the benchmark, we can verify whether the financial results of a particular private hospital are better or worse than the median 
value of average PAPH private hospital.

The benchmark presented for 2020 shows that:
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Pozycja rynkowa
Od kilku lat struktura sektora szpitali w podziale na publiczne 
i prywatne jest stabilna, pomimo wielu zmian, w tym wpro-
wadzenie sieci szpitali, gdzie na 593 podmioty lecznicze tylko 
10% stanowiły szpitale prywatne. Dużą grupę wśród szpitali 
prywatnych, tworzą szpitale stowarzyszone w Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych (30% sektora szpi-
tali prywatnych i 12% szpitali stacjonarnych). Dysponują one 
łącznie ponad  5% łóżek szpitalnych, hospitalizowały ok. 5% 
pacjentów oraz zatrudniają ok. 12% lekarzy i 7% pielęgniarek 
i położnych pracujących w szpitalach stacjonarnych. 

Rynek szpitali w Polsce podlega tym samym zmianom co ry-
nek szpitali w Europie czy na świecie.  Idąc w kierunku efek-
tywności z wykorzystaniem nowoczesnych metod leczniczych 
postępuje spadek liczby szpitali, ilości łóżek, skraca się czas po-
bytu pacjenta w szpitalu, a obłożenie łóżek szpitalnych rośnie. 
Pandemia COVID-19 wstrzymała wszelkie zmiany i wskazała, 
że rynek szpitali musi być zinformatyzowany i elastyczny w za-
kresie personelu i sprzętu, aby reagować na czas w sytuacji za-
grożenia. 

Sytuacja finansowa
Przeciętny szpital prywatny OSSP to podmiot o przychodach 
rocznych ze sprzedaży na poziomie 22,7 mln zł z marżą netto 
3%. Koszty bieżącej działalności to w 71% koszty wynagrodzeń 
kadry medycznej, które rosną niezależnie od szpitala. Pro-
blemem jest nie tylko wynagrodzenie, ale też braki kadrowe 

i wiek aktualnie pracującego personelu medycznego. Dyscypli-
nę kosztową w zakresie zużycia materiałów i energii pozwala 
utrzymać Medyczna Grupa Zakupowa, do której należą szpita-
le stowarzyszone w OSSP. 

W 2020r. rentowność przeciętnego szpitala prywatnego OSSP 
była niższa niż w roku poprzednim, co głównie wynikało z pan-
demii Covid-19. ROE spadło z 11% do 7%, ROA spadło z 5% 
do 4%, a ROS z 4% do 3%. Przeciętny szpital prywatny OSSP 
terminowo reguluje swoje zobowiązania. Niestety szpitale 
płacą swoje zobowiązania 5 dni szybciej, niż same otrzymują 
swoje należności. W tej niekorzystnej sytuacji wsparciem dla 
szpitali prywatnych OSSP byłoby krótkoterminowe finanso-
wanie, średnio na poziomie 300 tys. zł. Niestety finansowanie 
zewnętrzne jest na niskim poziomie, co potwierdza wskaźnik 
ogólnego zadłużenia DR = 0,56.

Rola sektora prywatnego 
W wielu raportach podkreśla się rolę sektora prywatnego, któ-
ry chce być traktowany komplementarnie do sektora publicz-
nego. Sektor szpitali prywatnych posiada wykwalifikowana 
kadrę medyczną, wiedzę, zaplecze lokalowe, specjalistyczny 
sprzęt medyczny. Posiada on potencjał umożliwiający przyję-
cie nawet 20% pacjentów więcej i 30% więcej badań diagno-
stycznych wykonanych przy użyciu nowoczesnego sprzętu 
medycznego. Sektor prywatny chce się dzielić swoimi zasoba-
mi, czego najlepszym przykładem było zaoferowanie 1.000 łó-
żek szpitalnych dla chorych zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Market position 
For several years, the structure of the hospital sector, divided 
into public and private, has been stable, despite a number of 
changes, including the introduction of the hospital network, 
where out of 593 treatment entities, only 10% were private 
hospitals. A large group among private hospitals, are those 
affiliated with thePolish Association of Private Hospitals – 
PAPH (30% of the private hospital sector and 12% of inpa-
tient hospitals). Together, they own more than 5% of hospital 
beds, hospitalize about 5% of patients and employ about 
12% of doctors and 7% of nurses and midwives working in 
inpatient hospitals. 

The hospital market in Poland is undergoing the same chang-
es as the hospital market in Europe or all over the world.  
Moving in the direction of efficiency with the use of modern 
therapeutic methods, the number of hospitals, the number of 
beds, the length of a patient's stay in the hospital is decreas-
ing, and the occupancy rate of hospital beds is increasing. The 
COVID-19 pandemic has hindered all changes and indicated 
that the hospital market must undergo computerization and 
has to become more flexible in terms of personnel and equip-
ment to respond in time in an emergency. 

Financial situation 
The average PAPH private hospital is an entity with annual 
sales revenue of PLN 22.7 m, a net margin of 3%. The cost of 

day-to-day operations is 71% of medical staff salaries, which 
are rising regardless of the hospital. However, the problem 
is not only salaries, but also staff shortages and the age of 
the currently working medical staff. Cost discipline in material 
and energy consumption is maintained by the Medical Pur-
chasing Group, to which PAPH-affiliated hospitals belong. 

In 2020, the profitability of the average PAPH private hos-
pital was lower than in the previous year, mainly due to the 
Covid-19 pandemic. ROE fell from 11% to 7%, ROA dropped 
from 5% to 4%, and ROS fell from 4% to 3%. The average 
PAPH private hospital pays its liabilities on time. Unfortu-
nately, hospitals pay their liabilities 5 days faster than they 
receive their receivables. In this unfavorable situation, short-
term financing, averaging 300 k, would support PAPH pri-
vate hospitals. Unfortunately, external financing is at a low 
level, as evidenced by the overall debt ratio DR = 0.56.

The role of the private sector  
Many reports emphasize the role of the private sector, which 
intends to be treated complementarily to the public sector. 
The private hospital sector is characterized by a qualified 
medical staff, expertise, premises, specialized medical equip-
ment. It has the potential to admit up to 20% more patients 
and 30% more diagnostic tests performed with modern 
medical equipment. The private sector is willing to share 
its resources, a prime example of which was the offering of 
1,000 hospital beds for patients infected with the SARS-
CoV-2 virus.
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