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* Studium przypadku zostało opracowane w oparciu o projekt finalny XII Edycji KOŹMIŃSKI MBA dla Kadry Medycznej, pt. „Analiza sytuacji 
Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach i przygotowanie założeń restrukturyzacji, w kontekście planów inwestycyjnych” autorstwa Bogusława 
Lasoty, Joanny Mrowickiej, Beaty Niewiadomskiej, Jacka Zalewskiego oraz Krzysztofa Zaczka. Praca została napisana pod kierunkiem Dr. Andrzeja 
Kuśmierza oraz Dr. Mirosława Sosnowskiego. 

„To już prawie pewne, że Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, nie zostanie 

sprzedany [prywatnemu inwestorowi] - donosi »Gazeta Wyborcza«. Trzy miesiące 

temu transakcja była o krok od finalizacji. Plany pokrzyżowały jednak niepokojące 

wieści o kondycji inwestora. […] Jak ustaliła »Gazeta« skala nadużyć poprzedniego 

kierownictwa spółki była ogromna. Prezesi pożyczali pieniądze na bardzo wysoki 

procent. Czasem były to pożyczki od obcych biznesmenów, czasem sami udzielali 

własnej firmie lichwiarskich kredytów. [Inwestor] zaczął tonąć w długach. Z tych 

powodów raczej nie ma wielkich szans na to, że [przejmie on] katowicki szpital. Nie 

stać go teraz na spełnienie warunków umowy, na jakie zgodził się samorząd.”1 

 

Taki artykuł w gazecie mógł oznaczać tylko jedno dla Krzysztofa Zaczka, Prezesa Szpitala 

Murcki Sp. z o.o. – wszystkie dotychczasowe plany i nadzieje związane z inwestorem stały się 

nieaktualne. Nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim uda się znaleźć kolejnego, dlatego trzeba 

było założyć, że póki co, szpital musi sobie radzić sam. Krzysztof wiedział, że w tej placówce 

drzemie olbrzymi potencjał. Trzeba było jednak zrewidować dotychczasową strategię 

rozwoju i opracować całkiem nową – „strategię przetrwania”.  

                                                        
1 Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Katowice-miasto-wciaz-nie-ma-

pomyslu-na-Szpital-Murcki,139918,1.html (04.08.2014). 
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Historia i sytuacja szpitala Murcki2  

Szpital Miejski Murcki w Katowicach położony jest w południowej dzielnicy Katowic, w 

pięknym, rozległym parku. Zabudowa Szpitala ma charakter pawilonowy, a warunki 

terenowe podobne są do tych, w których zakłada się ośrodki sanatoryjne (zob. Załącznik 1). 

Szpital został utworzony w 1918 roku na terenie i w budynkach początkowo dzierżawionych, 

a następnie wykupionych od Księcia Pszczyńskiego Hansa Heinricha XV Hochberga przez 

Pszczyńskie Bractwo Górnicze. Czasy tworzenia spółek brackich to okres poszukiwania 

wspólnych środków obrony przed zagrażającymi człowiekowi niebezpieczeństwami – 

niezdolnością do pracy, chorobami, kalectwem i śmiercią. Ta właśnie spółka utworzyła w 

1918 r. swoją lecznicę w Murckach, wykorzystując w tym celu wydzierżawiony od Księcia 

Pszczyńskiego, nowo budowany tzw. Schlafhaus, czyli ówczesny hotel pracowniczy, istniejący 

do dziś.  

W okresie dwudziestolecia międzywojennego szpital stopniowo rozbudowywał się, zajmując 

nowe pawilony, i w ostatnich latach przed II wojną światową funkcjonował jako 115-łóżkowa 

lecznica świadcząca usługi nie tylko członkom Bractwa i ich rodzinom. Tutaj leczyli się 

podopieczni innych instytucji jak Gmin i Związków Komunalnych, Powszechno-Miejscowej 

Kasy Chorych, Towarzystwa Walki z Gruźlicą, Państwowej Pomocy Lekarskiej, Biura Opieki 

Lekarskiej dla Bezrobotnych i innych. Dalszy rozwój Szpitala przerwała wojna. W czasie 

Szpital pełnił funkcję szpitala wojskowego. Leczono w nim żołnierzy niemieckich ze 

schorzeniami skórnymi i wenerycznymi, a także jeńców wojennych  – głównie Francuzów – 

ze znajdującego się na terenie szpitala obozu. W latach powojennych Szpital został przejęty 

przez Ubezpieczalnię Społeczną, a po jej likwidacji w 1951 roku podporządkowany 

Wydziałowi Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach, uzyskując jednak 

rangę szpitala miejskiego. W okresie powojennym szpital został powiększony do 200 łóżek. 

Wszystkie pawilony szpitalne gruntownie zmodernizowano i rozbudowano. 

Od 1975 roku szpital funkcjonował w strukturach Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Katowicach, a 14 grudnia 1998 roku Zarządzeniem Wojewody Katowickiego został 

przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej o nazwie Szpital Rejonowy 

Murcki – Janów w Katowicach. Działalność szpitala prowadzona była w tym okresie w dwóch 

odległych od siebie dzielnicach Katowic – w Murckach oraz w Janowie. W 2001 roku, w 

wyniku wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego, dzięki któremu zmianie uległy 

funkcje niektórych pomieszczeń i budynków, do Murcek został przeniesiony Oddział 

Reumatologiczny oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Podjęto też Uchwałę Rady 

Społecznej o zmianie nazwy szpitala na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Miejski Murcki w Katowicach. Przeprowadzono wówczas remont części szpitalnych 

budynków. W kolejnych latach udało się zmodernizować jeszcze jeden pawilon i 

przeprowadzić kilka drobniejszych remontów. Pozostała część infrastruktury jest jednak w 

                                                        
2 Historia szpitala pochodzi ze strony internetowej http://www.szpitalmurcki.pl/?page_id=253 (06.08.2014.) 
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stanie dalekim od panujących standardów. Najbardziej kłopotliwe, zarówno z punktu 

widzenia kadry, jak i pacjentów było rozproszenie oddziałów szpitalnych na terenie parku. 

Plany budowy wielkiego pawilonu, który połączyłby wszystkie oddziały szpitala legły w 

gruzach w momencie wtrzymania inwestycji. Teren, na którym położony był szpital, nadal 

stanowił jednak niezwykle atrakcyjne miejsce do inwestycji o dużym potencjale 

rozwojowym. Po konsultacjach z Radą Miasta Katowice można było wykorzystać posiadany 

teren poprzez odpłatne udostępnienie wolnych powierzchni gruntów i budynków pod 

działalność komplementarną z działalnością Szpitala. Dotyczyło to wszelkich usług 

zdrowotnych i około zdrowotnych, niestanowiących konkurencji dla działalności szpitala, w 

tym działalności diagnostycznej. Wskazany był również rozwój usług i handlu dla potrzeb 

pacjentów, a zwłaszcza: ogólnodostępnej apteki, sklepu z zaopatrzeniem ortopedycznym, 

drobnego handlu spożywczego, kosmetycznego itp. oraz gastronomii. Można było także 

prowadzić działalność prozdrowotną typu fitness czy SPA, lub związaną z infrastrukturą do 

amatorskiego czy wyczynowego uprawiania sportu. 

31 października 2013 roku Decyzją Organu Założycielskiego – Miasta Katowice i na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2011 r., Nr 112, poz. 654), szpital został przekształcony w spółkę prawa handlowego i 

kontynuuje działalność jako Szpital Murcki Sp. z o. o. Szpital zachował wszystkie umowy 

(kontrakty) zawarte z NFZ i na ich podstawie nadal udzielał nieodpłatnych świadczeń 

zdrowotnych osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, we wszystkich 

dotychczas realizowanych zakresach, planując jednocześnie rozwój zakresu prowadzonej 

działalności medycznej i udzielanych świadczeń. 

Blisko 100-letnia historia szpitala oraz silne związki z mieszkańcami Murcek przyczyniały się 

do ukształtowania jego niezwykle pozytywnego wizerunku i nieposzlakowanej opinii wśród 

okolicznej ludności. Do chwili obecnej szpital utrzymywał bliskie związki z górnictwem, a 

większość mieszkańców Murcek stanowili pracownicy kopalni. Przez wiele lat nie było zatem 

konieczne podejmowanie działań marketingowych poza bezpośrednim otoczeniem. W 

ostatnich latach działania te podejmowano również w sposób bezpośredni i nakierowano na 

lokalną ludność, np. poprzez roznoszenie ulotek z informacją o nowo utworzonych 

oddziałach i poradniach szpitalnych. Tym samym jednak informacje o Szpitalu w bardzo 

ograniczony sposób docierały do mieszkańców Katowic oraz innych regionów.  

Z finansowego punktu widzenia szpital również znajdował się w trudnym położeniu. Mimo iż 

wraz z przekształceniem szpitala w spółkę prawa handlowego Rada Miasta Katowice 

zdecydowała się na oddłużenie placówki, co pozwoliło na rozpoczęcia działalności bez 

dodatkowych obciążeń finansowych, szpital nadal przynosił straty. Było jasne, że jeżeli w 

najbliższym czasie nie nastąpi poprawa rentowności poszczególnych oddziałów i nie zostaną 

znalezione nowe źródła finansowania, szpital będzie musiał ogłosić upadłość. W tej 

perspektywie istotnym i pilnym polem rozwoju wydawała się działalność komercyjna 

(zwłaszcza w zakresie hospitalizacji), wymagająca stopniowego pozyskiwania pacjenta i 
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budowania marki. Szybkie uruchomienie i rozszerzanie działalności komercyjnej pozwoliłoby 

wykorzystać potencjał szpitala i zaktywizować personel, a tym samym poprawić efektywność 

ekonomiczną. Mimo iż początkowo nie byłoby możliwe osiągnięcie standardu leczenia (a 

zwłaszcza pobytu pacjentów) zapewnianego przez ośrodki konkurencyjne i placówki 

prywatne, istniały pewne możliwości, żeby zmierzyć się z konkurencją. Obszarem takim była 

cena – szpital Murcki był w stanie zaoferować usługi mające dobrą renomę, doświadczenie 

zespołu i nowoczesne wyposażenie operacyjne w korzystniejszej cenie. Przykładowo: 

przeciętne ceny zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego w placówkach 

konkurencyjnych wahały się w granicach 16–19 tys. zł, a szpital był w stanie zaoferować takie 

samo świadczenie w cenie ok. 15 tys. zł. Aby móc zaoferować we wstępnym okresie 

przynajmniej akceptowalny poziom usług komercyjnych, należało jednak przygotować 

choćby minimalne zaplecze bytowe dla pacjentów komercyjnych w postaci co najmniej 2 

jedno-dwuosobowych sal „VIP”. W dalszej perspektywie konieczne byłoby również 

przygotowanie ciągów komunikacji wewnętrznej, parkingów, oświetlenia terenu, 

uporządkowanie terenów zielonych. Wydzielenie powierzchni pod wynajem dla podmiotów 

zewnętrznych (apteka ogólnodostępna, punkty handlowe i gastronomiczne), 

uporządkowanie terenu, zadbanie o walory użytkowe (alejki, chodniki, drogi, parkingi, 

oświetlenie itd.), estetykę i pozytywny wizerunek. Jednocześnie nie mogło być mowy o 

dużych inwestycjach, bo z perspektywy banków szpital nie mógł być traktowany jako 

wiarygodny kredytobiorca. W obliczu ograniczonych możliwości pozyskania dodatkowych 

dochodów jedyną alternatywą było drastyczne cięcie kosztów. W tym celu konieczne było 

skupienie się na zarządzaniu finansowym i działaniach restrukturyzacyjnych, które mogły 

przyczynić się do szybkiego zmniejszenia poziomu generowanych przez szpital strat 

finansowych (takich jak racjonalizacja gospodarki lekami czy redukcja zatrudnienia). 

Dużym problemem była również sytuacja kadrowa. Większość kadry medycznej i personelu 

pielęgniarskiego była związana ze szpitalem od wielu lat. Z jednej strony miało to pozytywny 

wpływ na opinię o profesjonalizmie i doświadczeniu kadry, z drugiej zaś – obiektywnie rzecz 

biorąc – szpital miał problemy z przerostem zatrudnienia, a wysoka średnia wieku personelu 

wiązała się z oporem przed zmianami, rozwojem i innowacyjnością.  

 

Analiza otoczenia szpitala Murcki 

Polska ma jeden z najniższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia wśród 34 krajów 

OECD, tzn. wydaje 1400 dolarów na jednego mieszkańca na ochronę zdrowia3. Według 

prognoz Ernst & Young4 wzrost wartości rynku ochrony zdrowia w Polsce będzie wynosił 

mniej więcej średnio 6–7% rocznie. Wartość rynku ochrony zdrowia w Polsce to obecnie 

                                                        
3 Są to dane z 2010 roku skorygowane o siłę nabywczą. 
4 Łukasz Zalicki, Ernst & Young, Konferencja Finanse 2013. Stan aktualny i prognozy w ochronie 

zdrowia, Warszawa, 2013.03.19, Źródło: serwis internetowy www.onet.pl 



 

 

 

 
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  

realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Lider". 
 

Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl  

5

około 110 mld zł, natomiast do 2016 roku według prognozy ma przekroczyć 140 mld zł. 

Ogromne znaczenie dla przyszłego deficytu finansowania ochrony zdrowia i rosnącej luki w 

finansowaniu potrzeb zdrowotnych będą miały czynniki demograficzne.  

Zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych do 2030 

roku wzrośnie o około 1,4% punktu PKB, czyli około 22,4 mld zł. Koszty świadczeń opieki 

zdrowotnej stanowią w planie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok 63,23 mld zł 

(wzrost zaledwie o 1,7%), a w 2014 i 2015 roku według prognoz ma to być 66,53 i 70,72 mld 

zł (wzrost odpowiednio o 5 i 6%). W 2013 roku wydatki na podstawową opiekę zdrowotną 

mają stanowić 7,64 mld zł, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 5,29 mld zł, a na 

leczenie specjalistyczne – 30,06 mld zł. W kontekście powyższych informacji wiele 

podmiotów opieki zdrowotnej, w tym szpital Murcki zostało zmuszonych do podjęcia działań 

zmierzających do przekształcenia i komercyjnego uplasowania się na rynku.  

Zdiagnozowanie sytuacji demograficznej populacji jest kluczowym elementem planowania 

działań w dziedzinie ochrony zdrowia. Zabezpieczenia medyczne powinny być dostosowane 

do ruchu naturalnego oraz struktury demograficznej społeczeństwa. Punktem wyjścia dla 

analizy było zatem ustalenie liczby i struktury ludności w najbliższym otoczeniu szpitala. 

Województwo śląskie zajmuje powierzchnię 12333 km2. Podregion katowicki znajduje się w 

centralnej części województwa śląskiego i zajmuje obszar 380 km2 (w tym miasto Katowice 

165 km2) (zob. Załącznik 2). W granicach administracyjnych podregionu znajduje się 6 miast 

na prawach powiatu (Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 

Świętochłowice.) W 2011 roku woj. śląskie zamieszkiwało 4626,36 tys. osób, a podregion 

katowicki 762,1 tys. osób (miasto Katowice – 309,3 tys. osób.) 100% mieszkańców 

podregionu Katowice to mieszkańcy miast. Liczba mieszkańców Podregionu jest pierwszą co 

do wielości w skali województwa. Gęstość zaludnienia w podregionie katowickim wynosi 

2005 osób/km2, a w mieście Katowice 1879 osób/km2. Jest ona znacznie wyższa od średniej 

wojewódzkiej, która wynosi 375 osób/km2. W skali Polski województwo śląskie jest drugie co 

do liczebności: w 2010 roku zamieszkiwało je 4,64 mln, a w 2011 roku 4,63 mln osób (co 

stanowi ok. 12,14% ludności kraju). Wyprzedza je tylko województwo mazowieckie z liczbą 

mieszkańców 5,42 mln. Ta silna pozycja regionu w rankingu wydaje się ugruntowana. Może 

natomiast niepokoić konsekwentnie utrzymujący się ujemny przyrost naturalny (-0,63‰) 

(zob. Załącznik 3). 

W latach 2000–2010 w istotny sposób zmieniała się w Polsce liczebność poszczególnych 

kategorii wiekowych społeczeństwa. Znacząco, gdyż o ponad 6 punktów procentowych, 

spadł udział osób najmłodszych (0–19 lat). W województwie śląskim można zaobserwować 

dokładne odzwierciedlenie trendu ogólnopolskiego w tym zakresie. Udział kolejnej grupy 

wiekowej (20–49 lat) w całej populacji zmniejszył się w skali kraju o niecały 1 p.p., podczas 

gdy w województwie śląskim o ponad 1,5 p.p. O ile osób do 49. roku życia jest w 

społeczeństwie coraz mniej, o tyle zwiększyła się liczebność kategorii obejmującej ludzi od 

50. roku życia wzwyż. Udział osób z kategorii wiekowej 50–64 lat w społeczeństwie ogółem 
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zwiększył się z 15,4% do 21,2%, a w województwie śląskim z 16,8% do 22,0%. Udział 

najstarszych osób (65 i więcej lat) zwiększył się natomiast w Polsce o 1,2 punktu 

procentowego, zaś w województwie śląskim o 2,8%. Prognozowana struktura populacji 

województwa śląskiego ulega zmianie. Szacuje się, że do 2030 roku zmniejszy się ona o 

prawie 400 tys. Wyraźnie widoczny staje się już teraz coraz mniejszy udział w społeczeństwie 

osób w wieku od 1–17 lat oraz 18–59 lat. Zwiększa się natomiast odsetek osób starszych 

(powyżej 60. roku życia). Jeśli chodzi o prognozy dotyczące rozwoju województwa śląskiego, 

w okresie najbliższych 20–25 lat odsetek osób starszych w populacji będzie większy niż 

średnia ogólnopolska: w 2035 roku w Polsce 23,2% ludności będzie w wieku 65+, a 7,2% w 

wieku 80+. W tym samym roku niemal 25% (dokładnie 24,7%) ludności województwa 

śląskiego osiągnie wiek 65+, a 7,6% będzie w wieku 80+. Zwiększanie się udziału osób 

starszych w populacji województwa śląskiego jest nieuchronne. Jak pokazują badania, 

społeczeństwo jest coraz starsze i coraz większy odsetek populacji będą stanowiły osoby w 

wieku poprodukcyjnym. W latach 2012–2030 należy spodziewać się ogólnego wzrostu liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym – szacowany wzrost w tej grupie wiekowej to ok. 300 tys. 

osób. Aż połowa tego wzrostu przypada na populację powyżej 75. roku życia. Gwałtowny 

przyrost liczby osób należących do tej kategorii wiekowej spodziewany jest w latach 2025–

2030. Największy przyrost wśród osób starszych widać w grupie powyżej 85. roku życia. W 

2012 roku w województwie śląskim było takich osób prawie 60 tys., natomiast w 2030 

będzie ich aż ok. 100 tys. W efekcie w ciągu 18 lat prawie podwoi się liczba osób w tej 

kategorii wiekowej (zob. Załączniki 4 i 5). 

Oprócz analizy demograficznej z punktu widzenia komercyjnej działalności szpitala niezwykle 

ważna jest analiza dochodów mieszkańców województwa. W 2010 roku przeciętny 

miesięczny dochód na 1 osobę wyniósł w województwie śląskim 1.168,00 zł i był bliski 

średniej krajowej (1.193,00 zł) (zob. Załącznik 6). W stosunku do 2009 roku zanotowano 

wzrost o 54,00 zł, tj. o 4,8%, natomiast przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 

kształtowały się na poziomie 1.006,00 zł. W tym parametrze zanotowano wyższy poziom od 

średniej dla całej Polski (991,00 zł). Wzrost w stosunku do 2009 roku wyniósł 46,00 zł, tj. 

4,8%. Z danych GUS w 2010 roku w województwie śląskim przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto wyniosło 3.528,00 zł i było wyższe od średniej dla Polski o 93,00 zł 

(2,7%). W stosunku do roku 2009 zanotowano wzrost jego wysokości o 123,00 zł (3,6%). 

Natomiast przeciętna miesięczna emerytura wyniosła w województwie śląskim w 2010 roku 

2.069,00 zł i była wyższa od średniej krajowej o 314,00 zł (17,9%). W porównaniu do roku 

2009 wartość tego świadczenia zwiększyła się o 117,00 zł, tj. blisko 6,0%. Systematyczny 

wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto i przeciętnej miesięcznej emerytury w zderzeniu 

z długim oczekiwaniem pacjenta na niektóre planowe zabiegi, takie jak: 

endoprotezoplastyka stawu biodrowego 858 dni (Szpital Murcki, dane NFZ), 

endoprotezoplastyka stawu kolanowego 806 dni (Szpital Murcki, dane NFZ), rehabilitacja 

180 dni (Szpital Murcki, dane NFZ), otwiera możliwości rozwoju świadczeń komercyjnych w 

Szpitalu Murcki. Należy jednak zaznaczyć, że świadczenia takie wymagałyby znacznych 
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nakładów na marketing w celu pozyskania pacjentów spoza rejonu Murcek, jako że 

zapotrzebowanie na takie świadczenia w bezpośrednim otoczeniu szpitala było ograniczone.  

 

W końcu zdiagnozowanie sytuacji epidemiologicznej w regionie jest równie istotne, 

ponieważ pomaga określić kierunek rozwoju działalności medycznej, a także planować liczbę 

łóżek w szpitalach oraz konieczną liczbę łóżek na konkretnych oddziałach. Jak wykazała 

analiza demograficzna w województwie śląskim, systematycznie wzrasta odsetek osób 

starszych. Biorąc powyższe pod uwagę, istotne jest dostosowanie świadczonych usług do 

potrzeb zdrowotnych osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym, ze szczególnym 

naciskiem na przedłużenie trwania życia i podnoszenie jego jakości. W tym wieku 

najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są rozpoznania z grupy chorób: układu krążenia, 

nowotworów, układu trawiennego i układu oddechowego. Dominują zgony z powodu 

chorób układu krążenia, szczególnie zatrzymania krążenia, niewydolności serca, zawału 

mózgu, zawału serca i miażdżycy. Zauważalna jest częstsza hospitalizacja kobiet w wieku 

podeszłym, starczym i sędziwym. Należy wziąć pod uwagę, że w tym okresie życia chorobom, 

które stały się bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, towarzyszy wiele innych przewlekłych 

dolegliwości i chorób. Pobyt w szpitalu powinien więc obejmować również terapię w ramach 

szeroko pojętej geriatrii i psychogeriatrii. W ogóle populacji województwa śląskiego 

dominują zgony z powodu chorób układu krążenia (zob. Załącznik 7). Z tego powodu w 2010 

roku zmarło w województwie śląskim 21.091 osób, co na 100.000 mieszkańców stanowi 

wskaźnik 454,6. W Katowicach wskaźnik śmiertelności z powodu chorób układu krążenia na 

100.000 mieszkańców w roku 2010 wynosił 522,4. Najwyższy był w powiecie 

częstochowskim (624,8). Warto też zwrócić uwagę na to, że wg danych GUS najczęstszą 

przyczyną zgonów mieszkańców woj. śląskiego (oprócz chorób układu krążenia) są: 

nowotwory, choroby układu trawiennego, choroby układu oddechowego. 

 

Wśród przyczyn hospitalizacji mieszkańców województwa śląskiego w roku 2011 według 

rozpoznań zasadniczych dominowały (zob. Załącznik 8): 

• choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, dusznica bolesna, 

nadciśnienie pierwotne, niewydolność serca, udar) – 149,68 tys. 

• choroby układu moczowo-płciowego – 77,24 tys. 

• nowotwory – 75,50 tys. 

•  choroby układu trawiennego – 73,68 tys. 

• choroby układu oddechowego – 62,07 tys. 

• urazy – 57,20 tys. 

• choroby układu kostno-stawowego – 51,53 tys. 

• choroby układu nerwowego – 39,12 tys. 

 

Dane z najnowszego Polskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych pokazują, że w ciągu 

miesiąca po zawale mięśnia sercowego umiera 8–10% pacjentów. Śmiertelność roczna 
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wynosi aż 14–15%, a po dwóch latach wzrasta do 20–22%, dlatego też ważny jest nie tylko 

dostęp pacjenta do odpowiednich procedur medycznych, ale również kontynuacja leczenia, 

m.in. na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej. Analizując sytuację epidemiologiczną 

regionu, należy jednak zaznaczyć, że szpital nie ma wpływu na ratownictwo medyczne, tj. nie 

ma żadnej gwarancji, że po rozpoznaniu choroby pacjent zostanie przewieziony akurat do 

danego szpitala. Czynnikiem decydującym w tym przypadku było położenie szpitala 

względem miejsca interwencji ratowników oraz poziom obłożenia łóżek w innych szpitalach. 

W kontekście analizy bezpośredniej konkurencji należy zwrócić uwagę, że Szpital Murcki 

działał w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu, uwzględniającym zarówno 

zrestrukturyzowane placówki, jak i nowo powstające szpitale prywatne (zob. Załącznik 9). 

Istotnym wskaźnikiem w zakresie analizy konkurencyjnej była dostępność oraz poziom 

wykorzystania łóżek szpitalnych (zob. Załączniki 10–11). Duża liczba szpitali w województwie 

śląskim powodowała, że nie były one w stanie w pełni realizować kontraktów z NFZ, gdy 

tymczasem w skali kraju realizacja przekroczyła zakontraktowany poziom średnio o 7,2%. 

Natężenie konkurencji w zakresie usług medycznych umożliwiało jednak relatywnie łatwe 

pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. 

Analizując otoczenie szpitala, należało również wziąć pod uwagę zmiany zarówno na 

szczeblu krajowym, jak i regionalnym. System opieki zdrowotnej w Polsce w dalszym ciągu 

podlegał zmianom, a przewidywalność finansowania kontraktów była niezwykle trudna ze 

względu na podział Narodowego Funduszu Zdrowia na Centralę w Warszawie oraz 

samodzielne kontraktujące świadczenia oddziały. Do tego dochodziła kwestia podziału 

dodatkowych środków z funduszy dodatkowych (zob. załącznik 11). Na poziomie lokalnym 

nieprzewidywalność sytuacji wynikała ze zbliżających się wyborów do władz lokalnych. 

Ponadto, mimo iż po restrukturyzacji tereny szpitala formalnie stały się własnością spółki, na 

decyzję o ich wykorzystaniu nadal w dużej mierze miał wpływ zarząd miasta, który 

pozostawał jedynym właścicielem spółki. Z tego powodu jakiekolwiek inwestycje czy zmiany 

na terenie parku szpitalnego musiały być konsultowane z lokalnymi władzami, co w 

oczywisty sposób wydłużało proces decyzyjny. 

 

Czynniki mające wpływ na strategię Szpitala Murcki 

 

Po przeanalizowaniu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań Krzysztof Zaczek, dyrektor 

Szpitala Murcki, zaczął sporządzać listę czynników, które jego zdaniem mogły mieć wpływ na 

kształt nowej strategii. Dla celów późniejszej analizy każdemu z czynników przypisywał 

znaczenie, oznaczając je jako bardzo ważne, ważne, lub dosyć ważne.  

 

1. Duży teren inwestycyjny z planami rozbudowy (b. ważne). 

2. Przerost zatrudnienia i wysoka średnia wieku personelu – opór przed rozwojem i 

innowacyjnością (b. ważne). 
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3. Dogodna lokalizacja w pobliżu centrum aglomeracji śląskiej i głównych dróg oraz duże 

skupienie ludności (duża gęstość zaludnienia) (b. ważne). 

4. Silna konkurencja na rynku lokalnym (inne szpitale, Euromedic, Medicover) (b. ważne). 

5. Korzystne procesy demograficzne (b. ważne). 

6. Niezwykle ograniczone zasoby finansowe i brak inwestora (b. ważne). 

7. Zły stan techniczny części budynków: interna i chirurgia ogólna – zabudowa pawilonowa 

(ważne). 

8. Zmiany w systemie opieki zdrowotnej (podział Narodowego Funduszu Zdrowia na 

Centralę w Warszawie i samodzielne kontraktujące świadczenia oddziały) (ważne). 

9. Dobra opinia o szpitalu w części działalności (reumatologia, ortopedia, ZPO, interna) i 

zaufanie oraz dobra opinia pacjentów (ważne). 

10. Niewielkie zapotrzebowanie na usługi komercyjne w najbliższym otoczeniu (ważne). 

11. Brak wpływu na działania Państwowego Ratownictwa Medycznego, a tym samym na 

kierowanie pacjentów do Szpitala (ważne). 

12. Silny gospodarczo region i zamożność społeczeństwa (ważne). 

13. Przekształcenie skutkujące oddłużeniem szpitala i dające szanse na zmianę organizacji 

pracy i kompleksowość usług (ważne). 

14. Wysokie kwalifikacje kadry, nowoczesny sprzęt w wybranych specjalizacjach (ważne) 

15. Niski standard pobytu pacjentów, ograniczający możliwość pobytu pacjentów 

komercyjnych (dosyć ważne). 

16. Silne związki z przemysłem górniczym (mieszkańcy Murcek to w dużej mierze byli 

górnicy) (dosyć ważne). 

17. Słaby marketing (0,5 etatu) (dosyć ważne). 

18. Brak stabilności lokalnego otoczenia politycznego (dosyć ważne). 

19. Dostępność wykwalifikowanej kadry medycznej (dosyć ważne) 

20. Trendy w epidemiologiczne zwiększające zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w 

zakresie obszarów oferowanych lub planowanych przez Szpital (dosyć ważne). 

 

 

  



 

 

 

 
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  

realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Lider". 
 

Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl  

10

ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI: 

1. Uporządkuj listę czynników wypisaną przez Krzysztofa, dzieląc je zgodnie z metodyką 

SWOT.  

 

2. Przy założeniu, że b. ważne = 0,3, ważne = 0,2, dosyć ważne = 0,1 przypisz wagi 

poszczególnym czynnikom i oblicz relacje zgodnie z metodyką SWOT/TOWS. 

 

3. Jaką strategię powinien przyjąć szpital Murcki w zmienionych okolicznościach? Uzasadnij 

odpowiedź. 
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Załącznik 1. Mapa szpitala 

 

Źródło: http://www.szpitalmurcki.pl/?page_id=299 (06.08.2014). 
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Załącznik 2. Podział administracyjny województwa śląskiego 

 
Źródło: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Bl%C4%85skiego 

(11.08.2014). 
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Załącznik 3. Liczba ludności Polski według województw 

Załącznik 4. Stan (stan rok 2010 i 2011) oraz prognoza(2012-2030) ludności w woj. śląskim 
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Załącznik 5 Prognozowana liczba osób w wieku poprodukcyjnym w woj. śląskim (mężczyźni 65+, kobiety 60+) 

 

 
Źródło : Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych lokalnych http://www.stat.gov.pl. 

Załącznik 6 Wybrane elementy sytuacji społeczno-demograficznej województwa śląskiego w latach  2000-2010 
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Załącznik 7. Zgony w województwie śląskim według przyczyn 
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Załącznik 8 Mieszkańcy województwa śląskiego hospitalizowanych w latach 2010-2011 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych lokalnych, http://www.stat.gov.pl. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych lokalnych, http://www.stat.gov.pl. 

Załącznik 9 Średnie wykorzystanie łóżek w szpitalach województwa śląskiego 
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Załącznik 10 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych w województwie śląskim 
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Załącznik 11. Informacja prasowa nt. podziału środków z funduszu zapasowego (opublikowano 11.10.2012 r.)  

Podział środków z funduszu zapasowego 

W związku z uchwałą Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 3 października br. w sprawie rozliczenia 
wyniku finansowego za 2011 r. Centrala NFZ rozpoczęła prace nad przeznaczeniem części środków funduszu 
zapasowego w wysokości 416 982 tys. zł na koszty świadczeń opieki zdrowotnej. Założono zwiększenie planu 
kosztów oddziałów Funduszu na 2012 r. o kwotę 160 848 tys. zł, a na 2013 r. o 256 134 tys. zł. Zgodnie z art. 124 
ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podział dodatkowych 
środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy OW NFZ nie musi być dokonywany zgodnie 
z obowiązującym algorytmem. 

Uruchomienie dodatkowych środków pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych 
w 2012 roku w tych obszarach opieki zdrowotnej, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie oraz 
na zabezpieczenie nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim na poziomie 
obecnego planu finansowego na 2012 rok. 

Propozycja podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy oddziały wojewódzkie 
Funduszu uzyskała pozytywną opinię Ministra Zdrowia. O podziale tych środków pomiędzy poszczególne rodzaje 
świadczeń zadecydują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ. Projektowany podział środków z funduszu 
zapasowego uwzględniać będzie: 

• bilans nierozliczonych pomiędzy OW NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych za 2009 r. udzielonych w ramach 
migracji ubezpieczonych w kwocie 195 059 tys. zł, w tym dla:  

o Dolnośląskiego OW NFZ w kwocie 9 034 tys. zł, 
o Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ w kwocie 116 tys. zł, 
o Mazowieckiego OW NFZ w kwocie 114 974 tys. zł, 
o Pomorskiego OW NFZ w kwocie 2 685 tys. zł, 
o Śląskiego OW NFZ w kwocie 52 429 tys. zł, 
o Wielkopolskiego OW NFZ w kwocie 10 433 tys. zł, 
o Zachodniopomorskiego OW NFZ w kwocie 5 388 tys. zł, 

• wyrównanie planowanych nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej na 2013 r. w Mazowieckim OW 
do obecnego poziomu na 2012 r. w kwocie 127 943 tys. zł, 

• pozostałe środki w kwocie 93 980 tys. zł zostaną podzielone pomiędzy OW NFZ za pomocą algorytmu.  

W efekcie podziału poszczególne oddziały Funduszu otrzymają następujące kwoty: 

• Dolnośląski – 16 201 tys. zł; 

• Kujawsko-pomorski – 5 251 tys. zł; 

• Lubelski – 5 336 tys. zł; 

• Lubuski – 2 497 tys. zł; 

• Łódzki – 6 407 tys. zł; 

• Małopolski – 7 974 tys. zł; 

• Mazowiecki – 256 134 tys. zł; 

• Opolski – 2 374 tys. zł; 

• Podkarpacki – 5 006 tys. zł; 

• Podlaski – 2 885 tys. zł; 

• Pomorski – 8 135 tys. zł; 

• Śląski – 63 846 tys. zł; 

• Świętokrzyski – 3 205 tys. zł; 

• Warmińsko-mazurski – 3 388 tys. zł; 

• Wielkopolski – 18 764 tys. zł; 

• Zachodniopomorski – 9 579 tys. zł; 


