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WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE

Problematyka sformu∏owana w tytule ksià˝ki (Ubezpieczenie
w organizacji ochrony zdrowia) dotyczy najogólniej mo˝liwoÊci wyko-
rzystania ubezpieczenia do poprawy skutecznoÊci osiàgania celów przez
instytucje i podmioty publiczne oraz efektywnoÊci (ekonomicznej,
biznesowej) przedsi´biorstw prywatnych i paƒstwowych. Obejmuje
tak˝e kwestie roli ubezpieczenia w zarzàdzaniu ryzykiem – zarówno
systematycznym i systemowym, jak te˝ poszczególnymi ryzykami
partykularnymi. BezpoÊrednio – na przyk∏adzie systemu ochrony
zdrowia – dotyczy wp∏ywu ubezpieczenia na skutecznoÊç i efektyw-
noÊç systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Ryzyko utraty zdrowia,
choçby ze wzgl´du na swojà rang´, szczególnà specyfik´, wieloÊç
odniesieƒ i z∏o˝onoÊç uwik∏aƒ, okazuje si´ bowiem znakomitym
przyk∏adem i zarazem przedmiotem rozwa˝aƒ na temat u˝ytecznoÊci
idei i regu∏ ubezpieczeniowych w organizacji wspólnego, solidarnego
wysi∏ku spo∏ecznego w celu przeciwstawienia si´ temu powszechnemu
„egzystencjalnemu” zagro˝eniu. Wynika stàd przede wszystkim py-
tanie o wp∏yw ubezpieczenia na organizacj´ (zabezpieczenia zdro-
wotnego), na sposób konstrukcji i kszta∏t struktury tej organizacji,
zasady jej funkcjonowania, skutecznoÊç i efektywnoÊç realizacji

L
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misji zadaƒ, celów. Podejmujàc t´ kwesti´, nie sposób uniknàç od-
niesienia si´ do jej znacznie szerszych, g∏´bszych uwarunkowaƒ
zwiàzanych g∏ównie z wcià˝ niedostatecznie okreÊlonà rolà ubez-
pieczenia we wspó∏czesnym polskim modelu spo∏ecznej gospodarki
rynkowej. 1

W szczególnoÊci dotyczy to mo˝liwoÊci godzenia – w∏aÊnie dzi´ki
zastosowaniu idei i zasad ubezpieczeniowych – okreÊlonych inter-
pretacji (pro) spo∏ecznych wartoÊci i celów z politycznymi (a przy-
najmniej upolitycznionymi) regu∏ami i apolitycznymi mechanizmami
rynku. Wynika stàd – w moim przekonaniu – niedostateczna jedno-
znacznoÊç okreÊlenia zasad poszczególnych zabezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, w tym zabezpieczenia zdrowotnego i jego instytucjonalizacji
w postaci systemu ochrony zdrowia. Stàd w∏aÊnie bierze si´ tak
trudny w Polsce do rozwiàzania problem godzenia idei i praktyki
paƒstwa opiekuƒczego z akceptacjà i wdra˝aniem regu∏ i mechani-
zmów rynkowych. Jest to zresztà nie tylko polski problem.

Przedstawiony poglàd stanowi przes∏ank´ wiodàcej tezy i kanw´
prowadzonych w ksià˝ce rozwa˝aƒ, tezy, zgodnie z którà kluczem
do prze∏amania rzeczonego impasu jest konsekwentne zastosowanie
idei i metody ubezpieczenia – nadanie (polskiemu) systemowi ochrony
zdrowia charakteru w pe∏ni ubezpieczeniowego.

Badanie roli ubezpieczenia w procesie spo∏ecznym czy gospo-
darczym w istocie sprowadza si´ do kwestii oddzia∏ywania na doko-
nujàcà si´ zmian´, stàd te˝ rozwa˝ania w tym zakresie prowadz´
w kategoriach zarzàdzania zmianà, oddzia∏ywania na jej inicjacj´
i przebieg, na jej kierunek, dynamik´ i potencjalne skutki.

DC

Wprowadzenie

1 Zadekretowany w obecnie obowiàzujàcej Konstytucji (Art. 20) ustrój spo∏ecznej
gospodarki rynkowej wcià˝ jest jedynie ogólnym politycznym konceptem – postulatem;
dotychczas bowiem nie zosta∏ on na tyle „zoperacjonalizowany”, ani przez jego
niemieckich pomys∏odawców, ani przez politologów i ekonomistów, by móg∏ byç
traktowany jako jednoznacznie interpretowana spójna doktryna okreÊlajàca zasady
konstruowania i funkcjonowania organizacji spo∏eczno-gospodarczej paƒstwa.
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Przyjmuj´ bowiem, ˝e ubezpieczenie, w swej istocie jest/mo˝e
byç spójnà koncepcjà zarzàdzania wspólnym spo∏ecznym wysi∏kiem
cz∏onków wspólnoty ryzyka w celu przeciwstawienia si´ zdarzeniom
niepo˝àdanym (tzn. zmianie, której wynik uznawany jest za niepo-
˝àdany). W ramach tej˝e koncepcji, odnoszàcej si´ w∏aÊnie do za-
rzàdzania zmianà, w ciàgu kilkutysiàcletniej tradycji organizowania
dzia∏aƒ opartych o ide´ spo∏ecznego solidaryzmu powsta∏a niezwykle
ju˝ bogata technologia neutralizowania ryzyka – identyfikowania
ryzyka, identyfikowania przyczyn, które mogà doprowadziç do jego
zrealizowania si´, oceniania prawdopodobieƒstwa realizacji, szaco-
wania potencjalnych skutków ryzyka i wynikajàcych stàd kosztów
niezb´dnych do zrekompensowania tych skutków. Rezultaty ka˝dej
zmiany zawsze sà niepewne i mo˝emy je przewidzieç jedynie z ja-
kimÊ prawdopodobieƒstwem. O zrealizowaniu si´ po˝àdanych i lub
niepo˝àdanych (z okreÊlonego punktu widzenia, wedle przyj´tych
kryteriów, za∏o˝onych celów) zdarzeƒ i o ich skutkach mo˝emy
orzekaç jedynie jako o stanach w ró˝nym stopniu mo˝liwych/praw-
dopodobnych. Zgodnie z jednym z najbardziej powszechnych okre-
Êleƒ ryzyka jako prawdopodobieƒstwa zrealizowania si´ okreÊlonego
zdarzenia/zjawiska/stanu rzeczy mo˝emy uznaç, ˝e zmiana spo∏eczna
jest w∏aÊnie ryzykiem i w kategoriach tego poj´cia mo˝na jà opisywaç
(tj. u˝ywajàc charakterystyki i parametrów ryzyka).

Przyjmuj´ równoczeÊnie, ˝e efektywne zarzàdzanie ryzykiem/
zagro˝eniem o charakterze powszechnym i/lub katastroficznym wy-
maga skoordynowanego oddzia∏ywania na dokonujàcà si´ zmian´
w czterech p∏aszczyznach (wymiarach):

1) zarzàdzania aktywnoÊcià spo∏ecznà poprzez organizowanie
systemów zabezpieczajàcych przed ryzykiem/zagro˝eniem,
np. organizowanie wspólnego wysi∏ku spo∏ecznego w ramach
wspólnoty ryzyka,

2) stymulowania przebiegu zmiany, która generuje zagro-
˝enia (poprzez wp∏yw na jej inicjacj´, kierunek i dyna-
mik´ przebiegu),

DD

Wprowadzenie
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3) zarzàdzania podmiotami systemu wytwarzajàcego i dys-
trybuujàcego dobra s∏u˝àce ochronie przed zagro˝eniami
(ich skutkami),

4) rozwijania technologii przeciwdzia∏ania êród∏om/przyczynom
poszczególnych ryzyk/zagro˝eƒ oraz (re) kompensowa-
nia ich negatywnych skutków.

Na ka˝dym z tych poziomów mo˝liwoÊci wykorzystania zasad
i metod ubezpieczeniowych sà inne; – aczkolwiek niewàtpliwie naj-
wi´ksze i najwa˝niejsze na poziomie drugim i czwartym. 

Prezentowane podejÊcie nadaje zasadom i metodzie ubezpie-
czenia szerszà interpretacj´, która jako równorz´dne (równie wa˝ne)
uznaje zarówno dzia∏ania aktywne (wyprzedzajàce), jak te˝ reaktywne
(g∏ównie sprowadzajàce si´ do „biernej” rekompensaty). 2

Ze wzgl´du na ekonomiczny sens i charakter nadrz´dnego celu,
jakim jest poprawa efektywnoÊci zabezpieczeƒ przed ryzykiem,
w prowadzonych analizach stosowane sà kategorie poj´ciowe „eko-
nomii bezpoÊrednio zorientowanej na przysz∏oÊç”. 3 Omawiana
w ksià˝ce problematyka przynale˝y zatem do tzw. ekonomii ogólnej,
przynamniej na tyle, na ile ubezpieczenie jest traktowane jako in-
strument s∏u˝àcy poprawie efektywnoÊci gospodarowania. Stosowane
kategorie opisu i analizy, ze wzgl´du na specyfik´ celów, przedmiotu
i metody analiz prowadzonych z uwzgl´dnieniem ca∏ego z∏o˝onego
kontekstu uwarunkowaƒ politykospo∏ecznych, kulturowych, psycho-
spo∏ecznych, politologicznych, technologicznych, w nowych znacze-
niach i interpretacjach, jakie dzi´ki temu zyskujà, mogà okazaç si´

DE

Wprowadzenie

2 Prezentuj´ tutaj podejÊcie pokrewne koncepcji T. Szumlicza antycypacyjnego
modelu polityki spo∏ecznej; T. Szumlicz, Ubezpieczenie spo∏eczne. Teoria dla praktyki,
Branta, Bydgoszcz 2005, s. 11.

3 Jest to poglàd i okreÊlenie J. Antoszkiewicza odnoszàce si´ do tej cz´Êci eko-
nomii, tej jej subdyscypliny, z której wyodr´bni∏o si´ zarzàdzanie – rozumiane jako
dyscyplina bezpoÊrednio zorientowana na popraw´ efektywnoÊci gospodarowania. 
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przydatne dla wyodr´bnienia postulowanej w ksià˝ce jednolitej
ubezpieczeniowej teorii neutralizacji ryzyka (rozwijanej g∏ównie
w oparciu o teori´ zarzàdzania zmianà, teori´ ubezpieczeƒ, teori´
ryzyka, teori´ zarzàdzania ryzykiem). Teoria taka, jak wynika z pro-
wadzonych rozwa˝aƒ nad warunkami efektywnoÊci systemu ochrony
zdrowia, winna koncentrowaç si´ na zasadach interpretowania war-
toÊci (w oparciu o które wyznaczane sà cele, sposób organizacji
i funkcjonowania systemów zabezpieczenia i ubezpieczeƒ) w Êwietle
interesu (ubezpieczeniowego) identyfikowanego w celu wyodr´bniania
i tworzenia wspólnoty ryzyka4 oraz zasady realnoÊci ubezpieczenia. 5

Albowiem jedynie dzi´ki identyfikacji interesu jesteÊmy w stanie
ustaliç, czy i w jakim stopniu danemu podmiotowi ubezpieczenie
jest potrzebne, które jego potrzeby i w jakim stopniu mo˝e chroniç.
Natomiast ocena realnoÊci ubezpieczenia pozwala okreÊliç, czy
i w jakim stopniu ryzyko faktycznie istnieje, czy ubezpieczenie mo-
˝e realnie neutralizowaç to ryzyko, w jakich okolicznoÊciach, pod
jakimi warunkami. Dzi´ki stosowaniu tych kryteriów ubezpieczenie,
które choçby jedna z tych zasad weryfikuje negatywnie, staje si´ ubez-
pieczeniem fantomowym. 6

DF

Wprowadzenie

4 Najlepiej w nawiàzujàcym do tradycji prawa rzymskiego solidarystycznym uj´ciu
Rudolfa von Iheringa.

5 O znaczeniu zasady realnoÊci w teorii i praktyce ubezpieczeƒ: J. Handschke,
Us∏ugi ubezpieczeniowe w aspekcie ekonomicznych gwarancji realnoÊci ochrony ubez-
pieczeniowej, [w:] Finanse w gospodarce rynkowej – wybrane zagadnienia, Wy˝sza
Szko∏a Finansów i Ubezpieczeƒ im. J. Chechliƒskiego, ¸ódê 1999, s. 259-269; tak˝e:
J. Handschke, Od ekonomicznych gwarancji realnoÊci ochrony ubezpieczeniowej do
polityki ubezpieczeniowej, [w:] Gacka M. (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce w drodze
do Unii Europejskiej. Materia∏y konferencyjne. Politechnika Radomska, Radom 2000,
s. 257-268.; J. Handschke, J. Lisowski, RealnoÊç ochrony ubezpieczeniowej jako pod-
stawowy czynnik wp∏ywajàcy na efektywnoÊç ubezpieczeƒ kredytu, [w:] Bielawska A.
(red.), Uwarunkowania rozwoju mikro i ma∏ych przedsi´biorstw, Uniwersytet Szcze-
ciƒski, Szczecin 2005, s. 377-387.

6 Por. R. Holly, Warunki konieczne wprowadzenia prywatnych ubezpieczeƒ zdro-
wotnych [w:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, Biblioteka
Ubezpieczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeƒ, Warszawa 2008, s. 70-71.
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Jak ju˝ zosta∏o powiedziane, myÊl przewodnia ksià˝ki opiera
si´ na przeÊwiadczeniu, ˝e idea ubezpieczenia okreÊla optymalnà
formu∏´, która winna byç podstawà konstrukcji nie tylko zabezpie-
czenia zdrowotnego, ale tak˝e innych zabezpieczeƒ spo∏ecznych,
organizacji i sposobu funkcjonowania zinstytucjonalizowanych sys-
temów zabezpieczenia; opiera si´ równie˝ na przekonaniu, ˝e me-
toda ubezpieczenia jest optymalnym sposobem neutralizowania
równie˝ ryzyk spo∏ecznych – konstruowania produktów s∏u˝àcych
neutralizowaniu tych ryzyk, dystrybucji owych produktów, technik
finansowania ryzyk oraz rozliczania wszelkich, wynikajàcych stàd
zobowiàzaƒ i nale˝noÊci.

Prowadzone w ksià˝ce rozwa˝ania zmierzajà zatem do odpo-
wiedzi na pytania: czy rzeczywiÊcie taka rola jest w∏aÊciwa dla idei
ubezpieczenia, czy pe∏ni ju˝ ona takà rol´ w jakimÊ stopniu, a przy-
najmniej mo˝e jà pe∏niç, powinna pe∏niç i je˝eli nie pe∏ni, to dla-
czego? Jakie warunki winny byç spe∏nione by takà rol´ pe∏ni∏a/mog∏a
pe∏niç? Jakie z tego mogà wyniknàç korzyÊci i jakim kosztem? Jak
wreszcie, opierajàc si´ na tych przes∏ankach (traktujàc odpowiedzi
na te pytania jako racjonalne za∏o˝enia), konstruowaç optymalny
dla Polski system ochrony zdrowia, a tak˝e systemy odpowiadajàce
pozosta∏ym ryzykom spo∏ecznym? Innymi s∏owy, czy i w jakim stopniu
Polsce potrzebny jest ubezpieczeniowy system ochrony zdrowia?
Je˝eli tak, jaki winien byç jego kszta∏t z punktu widzenia doktryny
– formalno-prawny, organizacyjny, ekonomiczno-finansowy, a jaki
realnie byç mo˝e, ze wzgl´du na uwarunkowania polityczne, spo-
∏eczno-kulturowe, ekonomiczne, infrastrukturalne, technologiczne, ka-
drowe, demograficzne...? Jeszcze innymi s∏owy, czy ubezpieczenie,
poszczególne jego rodzaje sà potrzebne polskiemu systemowi
ochrony zdrowia i – je˝eli tak – jakie winny byç te ubezpieczenia?
Czy wyniki analiz w tym zakresie, odnoszàce si´ do polskiego systemu
ochrony zdrowia, mogà byç uogólniane na inne systemy zabezpie-
czeƒ w Polsce i nie tylko w Polsce? 

DG

Wprowadzenie
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Wcià˝ brak jest, niestety, kompleksowej, „pragmatycznej” teorii
opisujàcej i wyjaÊniajàcej dokonujàcà si´ zmian´ – teorii zarzàdzania
zmianà, która pozwala∏aby prognozowaç i zasadnie stymulowaç jej
dalszy przebieg – kierunek, dynamik´, skutki. Mo˝liwoÊci wykorzy-
stania tradycyjnych politykospo∏ecznych modeli do projektowania
strategii zarzàdzania zmianà ogranicza przede wszystkim brak legi-
tymizacji „przejÊcia” od spo∏ecznych wartoÊci do wyznaczonych celów
i strategii realizacji tych celów. Owa „legitymizacyjna luka” nie tylko
uniemo˝liwia najbardziej w∏aÊciwà na danym etapie przeobra˝eƒ
spo∏ecznych interpretacj´ podstawowych wartoÊci spo∏ecznych przy
formu∏owaniu politykospo∏ecznych celów, ale równie˝ – co szczególnie
wa˝ne dla praktyki – „zawiesza” artyku∏owanie pryncypialnych zasad,
jako przes∏anek bie˝àcej polityki spo∏ecznej, przez co nie chroni,
z jednej strony, przed hipostazowaniem, z drugiej zaÊ strony, przed
ideologicznym eskapizmem. Brakuje tym samym kryterium oceny
czy, i na ile, poszczególne przypadki naruszania owych zasad, naj-
cz´Êciej w imi´ tzw. wy˝szej koniecznoÊci, by∏y zasadne, jakie korzyÊci
i jakie szkody spo∏eczne spowodowa∏y (spowodujà w przysz∏oÊci),
szczególnie gdy zakres, granice i sposób owych naruszeƒ staje si´
wynikiem politycznego przetargu. 7 Albowiem, je˝eli nawet akcep-
tujemy dopuszczalnoÊç naruszania pryncypialnych zasad, nie mo˝emy
przecie˝ dopuszczalnoÊci traktowaç jako jednej z tych˝e pryncypial-
nych zasad. Ewentualna, ka˝dorazowa decyzja o naruszeniu zasad
musi wynikaç przynajmniej z szacunku korzyÊci i strat, jakie w efekcie

DH

Wprowadzenie

7 Dobrym przyk∏adem i wynikiem takiego politycznego przetargu by∏o wiosnà
2012 r. pyrrusowe zwyci´stwo premiera Tuska w sporze z wicepremierem Pawlakiem
o granice wieku emerytalnego; Tusk postawi∏ na swoim, ale faktycznie wygra∏ Pawlak:
system emerytalny, który dzi´ki przesuni´ciom granicy wieku emerytalnego od 67
roku ˝ycia mia∏ staç si´ bardziej wydolny, w efekcie wprowadzonych przez Pawlaka
poprawek i utrzymania szczególnego uprzywilejowania rolników, w istocie zakonser-
wowa∏ zasad´ nierównoÊci w imi´ specyficznie „kastowo” rozumianej spo∏ecznej
sprawiedliwoÊci i jednostronnego solidaryzmu. W efekcie – doraênie, nie doÊç kon-
sekwentnie przeprowadzony remont systemu emerytalnego skazuje go na dalsze
skomplikowane naprawianie.
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poniesiemy. Dokonanie takiego szacunku nie jest jednak mo˝liwe, 
je˝eli nie znamy dostatecznie zasad, które naruszamy, albo – jeszcze
gorzej – gdy uznajemy (lub udajemy), ˝e nie sà one dostatecznie
wa˝ne, by podejmowaç trud szacowania korzyÊci i strat. W efekcie
owa dopuszczalnoÊç staje si´ groênà zasadà.

Wobec braku teoretycznych za∏o˝eƒ projektowania efektywnej
strategii zabezpieczeƒ, w tym zabezpieczeƒ przed ryzykiem utraty
zdrowia, poszukiwanie podstaw dla takiej strategii na ogó∏ koncen-
truje si´ na analizie zalet i wad funkcjonujàcych ju˝ modelowych
rozwiàzaƒ w tym zakresie – tych o bogatej ju˝ tradycji i ugruntowa-
nej pozycji, a tak˝e tych potencjalnie mo˝liwych. Do tych ostatnich
nale˝y niewàtpliwie rozwa˝ana w tej ksià˝ce u˝ytecznoÊç hybrydo-
wego modelu zaopatrzenia etatystyczno-rynkowego. Zak∏adam
przy tym, ˝e konsekwentne podporzàdkowanie tego modelu w∏aÊciwie
rozumianym i interpretowanym zasadom ubezpieczeniowym, je˝eli
nawet nie zastàpi mu kontestowanego braku teoretycznych podstaw,
to przynajmniej wyposa˝y go w u˝ytecznà protez´ gwarantujàcà istotnà
popraw´ jego efektywnoÊci. 

Podejmowane w ksià˝ce kwestie u˝ytecznoÊci ubezpieczenia
dla organizacji (i funkcjonowania) ochrony zdrowia obejmujà tylko
jeden z aspektów, aczkolwiek niewàtpliwie jeden z najwa˝niejszych,
szerszej problematyki roli ubezpieczenia w zarzàdzaniu zmianà
w specyficznie polskich warunkach spo∏ecznej gospodarki rynkowej.
Stàd te˝ struktura treÊci ksià˝ki podporzàdkowana jest dwóm g∏ównym
wàtkom przenikajàcych si´ w niej rozwa˝aƒ: jeden dotyczy zasad
optymalnego dla Polski zabezpieczenia przed ryzykiem utraty zdrowia
oraz organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, drugi
zaÊ – mo˝liwoÊci wykorzystania idei i metody ubezpieczenia do
konstruowania organizacji i ustalania zasad funkcjonowania efek-
tywnego systemu ochrony zdrowia.

Wiele szczegó∏owych kwestii sk∏adajàcych si´ na omawianà
w ksià˝ce problematyk´ podejmowa∏em ju˝ wielokrotnie w ciàgu
ostatnich kilkunastu lat w ramach licznych konferencji i publikacji,

DI

Wprowadzenie
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których wi´kszoÊç wykazana zosta∏a w Bibliografii. 8 RównoczeÊnie,
problematyka ubezpieczenia w gospodarce rynkowej od kilkunastu
lat jest przedmiotem wyk∏adu w Szkole G∏ównej Handlowej, zaÊ za-
gadnienia organizacji i zarzàdzania ochronà zdrowia, od blisko
dziesi´ciu lat w Uniwersytecie Medycznym w ¸odzi. Je˝eli wi´c nie-
które z omawianych kwestii zosta∏y przedstawione nieco bardziej
jednoznacznie i zrozumiale, jest to niewàtpliwie zas∏ugà bezwzgl´dnej
dociekliwoÊci studentów i doktorantów – cierpliwych s∏uchaczy tych
wyk∏adów.

Ksià˝ka jest tak˝e wype∏nieniem woli i zadoÊçuczynieniem – na
miar´ mo˝liwoÊci – oczekiwaniom moich Mentorów: prof. W∏odzi-
mierza Markiewicza i prof. Romana G∏owackiego oraz Przyjació∏ –
prof. Jerzego Handschke, prof. Zbigniewa N´ckiego, prof. ¸ukasza
Su∏kowskiego i prof. Tadeusza Szumlicza. Wszystkim im dzi´kuj´
za wiele szczegó∏owych uwag i porad przy redagowaniu tekstu ksià˝ki
oraz za uporczywe n´kanie, by wreszcie powsta∏a. 

DJ

Wprowadzenie

8 Ponadto, kilka fragmentów tekstu by∏o wczeÊniej skrótowo prezentowanych
w trzech kolejnych tomach Polityki Zdrowotnej – Journal of Health Policy, Insurance
and Management (VIII/I, 2011; IX, 2011; X, 2012). Teksty te, zweryfikowane, rozsze-
rzone, ujednolicone i wzbogacone o dodatkowà faktografi´ i argumentacj´ sk∏adajà
si´ na dwa pierwsze rozdzia∏y ksià˝ki.
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Rozdzia∏ pierwszy

ZZAARRZZÑÑDDZZAANNIIEE  ZZMMIIAANNÑÑ  

WW OOCCHHRROONNIIEE  ZZDDRROOWWIIAA

1.1. O POTRZEBIE TEORII ZARZÑDZANIA ZMIANÑ

SPO¸ECZNÑ W OCHRONIE ZDROWIA

Termin zarzàdzanie dzi´ki powszechnoÊci jego stosowania i ogrom-
nemu zakresowi odniesieƒ sta∏ si´ tak pojemny i przez to „oczywi-
sty”, ˝e pos∏ugiwanie si´ nim w stosunku do czegokolwiek wydaje
si´ wr´cz naturalne. Dotyczy to równie˝ zarzàdzania zmianà spo-
∏ecznà w ochronie zdrowia. Jego istota pojmowana jest i najcz´Êciej
sprowadzana, przynajmniej przez decydentów odpowiedzialnych za
uprawianie polityki zdrowotnej, do reformowania systemu ochrony
zdrowia. 9

DL

9 Por. np.: deklaracj´ b. minister zdrowia E. Kopacz: „... S∏owo „reforma” na-
bra∏o magicznego znaczenia. KtoÊ czegoÊ oczekuje i pod has∏em „reforma” rozumie
zmian´, która z dnia na dzieƒ sprawi cud. Dla mnie reforma to jest ciàg∏e zarzàdzanie
zmianà. I ja tà zmianà zarzàdzam”, [w:] Opinie, „Gazeta Wyborcza”, nr 86 z 13.04.2011 r.,
s. 18.
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Na czym jednak to reformowanie ma polegaç? Jakie sà jego cele
– te bliskie i te bardziej odleg∏e? Czego przede wszystkim i w jakim
zakresie ma dotyczyç – instytucji, przedsi´biorstw czy organizacji
tworzàcych struktur´ systemu ochrony zdrowia, czy mo˝e jedynie/
równie˝ zakresu ich kompetencji, zadaƒ, odpowiedzialnoÊci oraz
relacji mi´dzy nimi? Jak wreszcie t´ reform´ (restrukturyzacj´?)
systemu przeprowadzaç, jakimi si∏ami, Êrodkami, w jakim tempie,
w jakim porzàdku...? Najkrócej – jaki ma byç program reformy,
a zarazem szczegó∏owy jej scenariusz na u˝ytek polityki zdrowotnej?

Debata nad kszta∏tem reformy, toczàca si´ w Polsce od lat co
najmniej pi´tnastu, nawet w okresach szczególnej intensywnoÊci,
na ˝adne z tych pytaƒ nie przynios∏a zadowalajàcej odpowiedzi. Byç
mo˝e dlatego, ˝e mia∏a charakter bardziej polityczny ni˝ meryto-
ryczny, bardziej publicystyczny ni˝ naukowo-badawczy czy przynaj-
mniej ekspercki, bardziej ekonomiczny (wr´cz ekonometryczny)
ni˝ socjologiczny, filozoficzny czy choçby politologiczny. 10

Nowa ods∏ona owej debaty, w formie jakà przyjmuje od poczàtku
drugiej dekady obecnego wieku, przynosi niewiele nowego – nadal
jest to debata powierzchowna, w wielu przypadkach wr´cz pozoro-
wana, a przede wszystkim jaskrawo niesymetryczna – zdominowana
przez tych interesariuszy, których mo˝liwoÊci prezentowania swo-
ich racji, opinii, argumentów sà najwi´ksze, g∏ównie dzi´ki sprawo-
wanej w∏adzy i/lub posiadanym Êrodkom finansowym, a tym samym
dost´powi do mediów, zdolnoÊci pozyskiwania ekspertów i prowa-
dzenia wyrafinowanego lobbingu.

Ukszta∏towany w ramach i w wyniku takiej upolitycznionej
i zmerkantylizowanej debaty „program” reformy systemu ochrony

EC

Rozdzia∏ I

10 Ksià˝ki i opracowania takich autorów, jak J. Hausner, J. Leowski czy C. W∏odarczyk,
b´dàce próbà systemowego ujmowania tych kwestii, w praktyce polityki zdrowotnej
najcz´Êciej odnoszone by∏y do samej „technologii” reformowania; nie szukano w nich
na ogó∏ rzeczonych odpowiedzi ani nawet nie traktowano jako „kierunkowskazów”
w poszukiwaniach w tym zakresie.
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zdrowia b´dzie skutkowa∏ trudnymi do przewidzenia efektami, których
ewentualne negatywne konsekwencje mogà objawiaç si´ ca∏ymi de-
kadami lat, k∏adàc si´ cieniem na ca∏e ˝ycie spo∏eczno-gospodarcze,
opóêniajàc post´p cywilizacyjny kraju, a – poÊrednio – ograniczajàc
nawet jego zdolnoÊci konkurencyjne na globalnym rynku. 11

W debacie publicznej nad przysz∏ym kszta∏tem systemu ochrony
zdrowia, a tak˝e innych systemów s∏u˝àcych poszczególnym zabez-
pieczeniom spo∏ecznym poszczególnych ryzyk spo∏ecznych pojawiajà
si´ propozycje, których wprowadzenie zagwarantuje – zdaniem ich
autorów i zwolenników – „ostateczne”, a przynajmniej „zasadnicze”
rozwiàzanie problemu chronicznej niewydolnoÊci owych systemów.
W odniesieniu do systemu ochrony zdrowia dobrym przyk∏adem ta-
kiej propozycji jest lansowana od kilkunastu ju˝ lat, koncepcja
istotnego usprawnienia polskiego systemu ochrony zdrowia po-
przez kompleksowe wprowadzenie doƒ dodatkowych ubezpieczeƒ
zdrowotnych. Chodzi przede wszystkim o propozycj´ upowszech-
nienia prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych, w ciàgu ostatnich
czterech lat szczególnie intensywnie forsowanà przez reprezentantów
prywatnych zak∏adów ubezpieczeƒ i zwiàzanych z nimi ekspertów.

Stopieƒ upolitycznienia, skomercjalizowania i braku symetrii
debaty w tym zakresie nie u∏atwia oceny poszczególnych rozwiàzaƒ
proponowanych przez jej uczestników, zalet i wad, korzyÊci i zagro-
˝eƒ, jakie si´ za tymi rozwiàzaniami kryjà. Trudno tym samym, na
podstawie jej przebiegu, okreÊlaç rol´, miejsce, zadania ubezpie-
czeniom zdrowotnym w przysz∏ym kszta∏cie reformowanego systemu
ochrony zdrowia. Tym bardziej, ˝e w drugim nurcie tej˝e debaty,
niejako w jej tle, coraz wyraêniej rysuje si´ poglàd, ˝e obecny system
(tzn. system ochrony zdrowia, ale równie˝ emerytalny, rentowy, 

ED

1.1. O potrzebie teorii zarzàdzania zmianà spo∏ecznà w ochronie zdrowia

11 Por. np.: M. Boni (red.), Raport Polska 2030 [w:] Wyzwania rozwojowe,
www.polska2030.pl, lipiec 2009; tak˝e: W∏. Markiewicz, Jak spo˝ytkowaç niemieckie
doÊwiadczenia w modernizacji Polski?, [w:] Morawski W. (red.), Powiàzania zewn´trzne.
Modernizacja Polski, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
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socjalny, mieszkaniowy, zatrudnieniowy, oÊwiatowy, edukacyjny,
kulturowy...) jest z gruntu dobry, tylko niekorzystnie zmieni∏o si´
jego zewn´trzne otoczenie, jego uwarunkowania, przede wszystkim
ekonomiczne i demograficzne – systemowi brakuje i coraz bardziej
brakowaç b´dzie pieni´dzy, g∏ównie „z winy” jego beneficjentów
(coraz mniej ich pracuje, p∏acà zbyt niskie sk∏adki i podatki, niedo-
statecznie si´ namna˝ajà, a ˝yjà coraz d∏u˝ej, majà wcià˝ nowe, do-
datkowe oczekiwania...). W tej sytuacji, aby uratowaç wydolnoÊç
systemu, mo˝na przecie˝ zmieniç parametry jego beneficjentów:
starszych zadekretowaç m∏odszymi, nie doÊç chorych – zdrowymi,
biednych – zamo˝niejszymi; wystarczy w tym celu przesunàç granice
ryzyka, redefiniujàc staroÊç, zdrowie, bied´...

Rozwiàzania takie, jako owoc rzeczonej debaty, nie wydajà si´
groêne same w sobie, a doraênie, mogà byç nawet konieczne. Rzecz
w tym jednak, ˝e w ka˝dym przypadku mogà byç one traktowane je-
dynie jako rozwiàzania tymczasowe, „z wyboru negatywnego”, a nie
jako zasada.

Z tego punktu widzenia najwi´kszà u∏omnoÊcià komentowanej
tutaj debaty jest niedostatek niezale˝nie pog∏´bionej i metodolo-
gicznie zdyscyplinowanej refleksji nad samym celem (celami) za-
rzàdzania zmianà spo∏ecznà, kryteriami i sposobem wyznaczania
tego celu oraz realnymi mo˝liwoÊciami jego osiàgania. Je˝eli przyj-
miemy ponadto, ˝e g∏ównym celem zarzàdzania zmianà spo∏ecznà
jest stymulowanie kierunku, tempa, dynamiki procesów przeobra˝eƒ,
niezb´dne stajà si´ równie˝ kryteria ustalania wszystkich istotnych
parametrów dokonujàcej si´ zmiany oraz okreÊlania tego, co winno
stanowiç jej po˝àdany wynik. Niezb´dna jest zatem refleksja umo˝-
liwiajàca diagnoz´ zachodzàcych zmian, a przede wszystkim okre-
Êlenie: (1) na czym zmiana polega i czego/kogo dotyczy; (2) jak
przebiega (w jakim kierunku, w jakim tempie, jaka jest jej dynamika);
(3) jakie sà jej obecne skutki i jakie mogà byç w przysz∏oÊci – tej bli-
skiej i tej odleg∏ej; (4) od czego zale˝y zmiana, co jà stymuluje
i w jakim stopniu.

EE

Rozdzia∏ I
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Poza aspektem poznawczym, równie wa˝ny jest pragmatyczny
wymiar takiej refleksji: (1) w jaki sposób ustalaç kryteria pozwala-
jàce na ocen´ zachodzàcych przeobra˝eƒ – jakie ich skutki sà spo-
∏ecznie po˝àdane, a jakie zagra˝ajàce (komu/czemu, kiedy, w jakim
stopniu) oraz (2) jakie sà realne mo˝liwoÊci stymulowania zacho-
dzàcych przeobra˝eƒ – ich kierunku, tempa, dynamiki. 

Przedmiotem owej refleksji winna byç zatem dokonujàca si´
zmiana spo∏eczna. Celem zaÊ próba sformu∏owania nomologicz-
nych praw, regu∏, dzi´ki poznaniu których przebieg zmiany mo˝na
b´dzie tylko lepiej poznaç i rozumieç, ale równie˝ efektywnie sty-
mulowaç kierunek i dynamik´ zmiany. Uznajàc, ˝e jednà z podsta-
wowych metod stymulowania zmiany jest organizowanie aktywno-
Êci spo∏ecznej wobec powszechnych zagro˝eƒ, teoria taka stanie si´
fundamentem koncepcji zastosowania idei i metody ubezpieczenia
do zarzàdzania zmianà, zarówno dzi´ki mo˝liwoÊci stymulowania
kierunku i dynamiki przeobra˝eƒ, jak te˝ technologii neutralizowa-
nia poszczególnych ryzyk.

Powstaje zatem nowy obszar i nowy przedmiot refleksji naukowej.
Refleksji, w wyniku której winna kszta∏towaç si´ teoria zarzàdzania
zmianà s∏u˝àca praktyce uprawiania polityki spo∏ecznej, a w jej ra-
mach polityk szczegó∏owych – zdrowotnej, rentowej, emerytalnej,
socjalnej, zatrudnienia, mieszkaniowej, oÊwiatowej, edukacyjnej,
kulturowej... Specyfika tego przedmiotu badaƒ i odpowiadajàce tej
specyfice metody badania jednoznacznie kwalifikujà takà refleksj´
jako dyscyplin´ spo∏ecznà zorientowanà na poszukiwanie prawid∏o-
woÊci w zakresie dokonujàcych si´ przeobra˝eƒ i – na tej podstawie
– mo˝liwoÊci prognozowania ich przebiegu w czasie przysz∏ym. Je-
dynie na takiej podstawie mogà byç projektowane strategiczne cele
polityki spo∏ecznej i opracowywane strategiczne programy ich re-
alizacji. Albowiem od ustaleƒ dokonywanych na gruncie takiej dys-
cypliny, od zasadnoÊci przyj´tych za∏o˝eƒ teoretycznych oraz stoso-
wanej metodologii badaƒ w najwi´kszym stopniu zale˝y progno-
styczna wartoÊç rekomendacji artyku∏owanych na u˝ytek praktyki

EF

1.1. O potrzebie teorii zarzàdzania zmianà spo∏ecznà w ochronie zdrowia
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spo∏ecznej: odpowiednioÊç konstruowanych modeli zabezpieczeƒ
do potrzeb spo∏ecznych, a w konsekwencji trafnoÊç i efektywnoÊç za-
równo ca∏ej polityki spo∏ecznej, jak i publicznej. 12

W przypadku stymulowania procesów zmiany w dziedzinie ochrony
zdrowia celem winno byç zatem zwi´kszenie efektywnoÊci samego
zabezpieczenia zdrowotnego, a nie jedynie s∏u˝àcego mu systemu
ochrony zdrowia jako takiego, który zawsze jest tylko jednà z wielu
mo˝liwych instytucjonalizacji tego zabezpieczenia. Z tego punktu
widzenia reforma systemu ochrony zdrowia winna stanowiç jedno
z wielu równolegle prowadzonych komplementarnych dzia∏aƒ, tzn.
dzia∏aƒ wzajemnie si´ uzupe∏niajàcych i wspierajàcych w realizacji
wspólnych, spójnych celów polityki spo∏ecznej. ˚adna bowiem z po-
lityk szczegó∏owych (zdrowotna, emerytalna, rentowa, socjalna,
mieszkaniowa, zatrudnienia, oÊwiatowa, edukacyjna, kulturowa...)
nie mo˝e byç prowadzona w separacji od innych; wszystkie muszà
tworzyç jeden spójny system. Jest to podstawowym warunkiem sku-
tecznoÊci i efektywnoÊci ca∏ego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego,
a w ramach tego systemu efektywnoÊci i skutecznoÊci zabezpieczeƒ
w zakresie poszczególnych ryzyk (utraty zdrowia, staroÊci, inwalidztwa/
niepe∏nosprawnoÊci, ubóstwa/biedy, bezdomnoÊci, bezrobocia, wy-
kluczenia...). Tylko takie podejÊcie gwarantuje, ˝e program reformy
systemu ochrony zdrowia we w∏aÊciwy sposób i we w∏aÊciwym stopniu
uwzgl´dni rozmiar i obszary ubóstwa, co odzwierciedli si´ w zakresie
ubezpieczeƒ podstawowych i zawartoÊci koszyka gwarantowanych
Êwiadczeƒ, zaÊ odpowiedzià na zmiany demograficzne b´dzie wi´ksza

EG

Rozdzia∏ I

12 Zarówno przedmiot tej refleksji naukowej, sposób/metoda jej uprawiania, jak
i sfera wykorzystywania dokonywanych ustaleƒ, kwalifikujà t´ refleksj´ raczej jako
rodzaj (jednà z) teorii polityki publicznej ni˝ polityki spo∏ecznej. Za takà kwalifikacjà
przemawiajà wspólne elementy ró˝nych definicji polityki publicznej, które – wedle
J. Woêniackiego – pozwalajà skonstatowaç, i˝ „polityka publiczna, jest okreÊlana, in-
terpretowana i realizowana przede wszystkim przez podmioty publiczne, rzadziej przez
prywatne i pozarzàdowe, a tak˝e obejmuje to, czego w∏adza publiczna postanawia nie
realizowaç” (J. Woêniacki, Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej”, „Nauka”,
1/2012, s. 133).
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reorientacja na Êwiadczenia odpowiadajàce przyczynom utraty zdrowia
zwiàzanym z podesz∏ym wiekiem beneficjantów systemu. Tylko takie
podejÊcie pozwala te˝ na wyznaczenie w∏aÊciwej roli i miejsca w sys-
temie ochrony zdrowia poszczególnym rodzajom ubezpieczeƒ zdro-
wotnych.

1.2. OGÓLNE ZA¸O˚ENIA TEORETYCZNE

I KONCEPTUALNE

Zarzàdzanie zmianà spo∏ecznà w ochronie zdrowia okazuje si´
wi´c czymÊ dalece bardziej z∏o˝onym ni˝ proste naprawianie samego
systemu ochrony zdrowia – jego finansowej wydolnoÊci, usprawnianie
organizacji, rozwijanie infrastruktury, kszta∏cenie kadr, czy nawet
podnoszenie jakoÊci Êwiadczeƒ.

Program reformy systemu ochrony zdrowia, traktowanej jako
ciàg∏a restrukturyzacja tego systemu stosownie do dokonujàcej si´
zmiany spo∏ecznej, musi byç zatem pochodnà i zarazem instrumen-
tem dzia∏aƒ zarzàdczych zarówno o charakterze strategicznym, jak
i operacyjnym. W odniesieniu do ochrony zdrowia zarzàdzanie stra-
tegiczne obejmowa∏oby zatem takie dzia∏ania jak: (1) ustanawianie
celów zabezpieczenia zdrowotnego; (2) ustalenie relacji tych celów
odpowiednio do celów innych zabezpieczeƒ spo∏ecznych; (3) stano-
wienie zakresu ochrony zdrowia; (4) projektowanie modelu systemu
ochrony zdrowia. Natomiast zarzàdzanie operacyjne zorientowane
by∏oby na: (1) prognozowanie dzia∏aƒ stymulujàcych kierunek i tempo
zmiany spo∏ecznej w ochronie zdrowia, stosownie do ustalonych celów
i zakresu tej ochrony, oraz realnych mo˝liwoÊci – obecnych, i w da-
jàcej si´ przewidzieç perspektywie czasowej; (2) aktywna polityka
zdrowotna – oddzia∏ywanie na uwarunkowania dokonujàcej si´ zmiany,
na bezpoÊrednie przyczyny oraz korygowanie niepo˝àdanych skutków
zmiany.

EH
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Zarzàdzanie strategiczne i zarzàdzanie operacyjne nie stano-
wià dwóch niezale˝nych dzia∏alnoÊci zarzàdczych. Obie te dzia∏al-
noÊci winny jak najefektywniej s∏u˝yç praktyce – po pierwsze wy-
znaczaniu celów, ich zakresu, okreÊlaniu perspektywy czasowej
i sposobów ich osiàgania; muszà zatem uwzgl´dniaç mo˝liwoÊç ich
zoperacjonalizowania oraz realnoÊç wykonania, w przeciwnym razie
stanà si´ czystà abstrakcjà, typowym „pobo˝nym ˝yczeniem”.
Z drugiej zaÊ strony, programy realizacyjne (w naszym przypadku –
programy sk∏adajàce si´ na doktryn´ polityki zdrowotnej) 13 muszà
byç bezwzgl´dnie podporzàdkowane strategicznej wizji bli˝szych
i dalszych celów, ich hierarchii, za∏o˝onym sposobom ich osiàgania
w okreÊlonych przedzia∏ach czasowych. Dzi´ki temu mo˝liwe si´
staje aktywne zarzàdzanie zmianà spo∏ecznà (w naszym przypadku –
aktywna polityka zdrowotna) poprzez stymulowanie driverów zmiany
(tj. oddzia∏ywanie na jej najbardziej istotne czynniki sprawcze) i tà
drogà wp∏ywanie na kierunek zmiany, jej tempo, dynamik´ i – osta-
tecznie – na jej skutki. W przeciwnym razie skazani jesteÊmy jedy-
nie na zarzàdzanie pasywne (pasywnà polityk´ zdrowotnà) polegajàce
na adaptowaniu si´ do niezale˝nych od nas wyników dokonujàcej
si´ zmiany.

Z rozró˝nienia zarzàdzania zmianà na zarzàdzanie aktywne
i zarzàdzanie pasywne wynikajà dwa zupe∏nie ró˝ne scenariusze re-
strukturyzacji systemu ochrony zdrowia; w pierwszym przypadku –

EI

Rozdzia∏ I

13 Wobec braku w s∏ownictwie j´zyka polskiego odpowiedników s∏u˝àcych roz-
ró˝nieniu pomi´dzy politics i policy, przyjmuj´ „przymiotnikowanie” polityki uznajàc,
˝e health (care) politics to polityka ochrony zdrowia, zaÊ health care policy to polityka
zdrowotna. OkreÊlenia te odnoszà si´ zatem odpowiednio do: zarzàdzania strate-
gicznego organizacjà ochrony zdrowia oraz do zarzàdzania operacyjnego systemem
ochrony zdrowia (g∏ownie jego podmiotami i relacjami mi´dzy nimi). Niestety, ze
wzgl´du na utrwalone w literaturze przedmiotu dwojakie uwik∏ania znaczeniowe
i frazeologiczne terminu polityka zdrowotna, trudno w tekÊcie ksià˝ki zachowaç zdy-
scyplinowane stosowanie proponowanego rozró˝nienia, stàd te˝ przyjmuj´, ˝e zna-
czenie tego terminu mo˝e równie˝ wynikaç z kontekstu, w jakim wyst´puje.
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system ochrony zdrowia jest jednym z instrumentów oddzia∏ywania
na zmian´, w drugim – stanowi g∏ównie instrument chroniàcy przed
skutkami zmiany (jest to przy tym jedynie ochrona ex post, [re]
kompensacyjna).

W przypadku uprawiania pasywnej polityki zdrowotnej, na którà
bardzo cz´sto, wobec niedostatków albo wr´cz braku doktryny
zdrowotnej, jesteÊmy po prostu skazani i w efekcie prowadzona re-
strukturyzacja systemu (zwana „reformà”) ma jedynie charakter
naprawczy, dostosowujàcy system do wyników zmiany, przez co trudno
nawet oceniaç efektywnoÊç owych adaptacyjno-naprawczych dzia-
∏aƒ. W takiej sytuacji znajdujemy si´ w typowej luce strategicznej
(od: Strategic Planning Gap – SPG), którà najlepiej mo˝e wype∏niç
w∏aÊnie koncepcja okreÊlajàca zasady strategicznego zarzàdzania
powsta∏a w oparciu o stosowne przes∏anki/za∏o˝enia teoretyczne.

Dystansujàc si´ zatem od komentowanej tutaj debaty, uznajemy,
˝e w∏aÊnie brak nadrz´dnych, jednoznacznych zasad wyznaczania
strategicznych celów praktyce polityki spo∏ecznej, a nawet nieÊwia-
domoÊç braku tych zasad i ich znaczenia mo˝e prowadziç do swo-
istego „odwrócenia celów i ról”, polegajàcego na uznaniu prostej
efektywnoÊci systemu ochrony zdrowia, jego wydolnoÊci i sprawnoÊci,
funkcjonowania, w∏aÊnie za jego ostateczny cel, a nie za Êrodek
(i miar´ stopnia) zaspokajania potrzeb zdrowotnych ludnoÊci. 

W rezultacie, tak wàsko pojmowanej efektywnoÊci zostaje pod-
porzàdkowana ca∏a praktyka uprawiania polityki zdrowotnej. Poli-
tyka zdrowotna zaczyna s∏u˝yç nie tyle ochronie zdrowia, co ochro-
nie systemu dla niego samego. W kraƒcowych (aczkolwiek wcale
nierzadkich) przypadkach mo˝e dochodziç do podporzàdkowywa-
nia celów ochrony zdrowia mo˝liwoÊciom i/lub aktualnej wydolno-
Êci systemu. Polegaç to równie˝ mo˝e, na przyk∏ad, na wspomnia-
nych próbach redukowania poszczególnych ryzyk spo∏ecznych po-
przez arbitralne ich redefiniowanie i, tà drogà, ograniczanie zobo-
wiàzaƒ paƒstwa stosownie do stopnia, w jakim – w ocenie polityków
– system (ochrony zdrowia) jest w stanie zobowiàzania te wype∏-

EJ

1.2. Ogólne za∏o˝enia teoretyczne i konceptualne
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niaç. Najwi´kszà zaÊ groêb´ stanowi mo˝liwoÊç dostosowywania ce-
lów systemu ochrony zdrowia oraz sposobów realizacji tych celów
do oczekiwaƒ poszczególnych grup interesariuszy systemu, poÊród
których pacjent zawsze pozostaje najs∏abszy.

Polityka zdrowotna, jako g∏ówny instrument zarzàdzania zmianà
w ochronie zdrowia, staç si´ wi´c mo˝e instrumentem s∏u˝àcym ma-
nipulowaniu ryzykami spo∏ecznymi stosownie do aktualnych poli-
tycznych potrzeb oraz partykularnych interesów ró˝nych grup lob-
bingowych. W tej sytuacji, reformowanie systemu ochrony zdrowia
mo˝e sprowadzaç si´ jedynie do jego doraênego naprawiania – do
nast´pnego remontu. Tak wi´c ka˝da próba jego kompleksowej re-
strukturyzacji, nieuwzgl´dniajàca filozoficznych, politykospo∏ecz-
nych lub przynajmniej zasadnych (racjonalnie okreÊlonych) ideolo-
gicznych imponderabiliów, b´dzie kszta∏towaç ten system oraz spo-
sób jego funkcjonowania jedynie stosownie do wyników przetargu
w ramach aktualnego uk∏adu dominujàcych si∏ politycznych i/lub
oczekiwaƒ najsilniejszych rynkowych interesariuszy.

Ponadto, polityka zdrowotna, jakkolwiek by nie by∏a autono-
miczna, musi byç elementem jednej, spójnej polityki spo∏ecznej.
W ka˝dym innym przypadku na pewno b´dzie nieefektywna. Upra-
wianie polityki zdrowotnej bez dostatecznego uwzgl´dniania przy-
czyn i skutków dokonujàcej si´ zmiany spo∏ecznej we wszystkich jej
wymiarach (w tym, na przyk∏ad, przyczyn i skutków zmian demo-
graficznych generujàcych ryzyko „staroÊci”), z góry skazuje t´ poli-
tyk´ na pora˝k´. Prowadzona systematycznie restrukturyzacja sys-
temu ochrony zdrowia musi wi´c uwzgl´dniaç fakt, i˝ zarówno
przyczyny, jak i skutki utraty zdrowia sà efektem zmian w zakresie
wszystkich innych ryzyk spo∏ecznych, ich nak∏adania si´ i kumulo-
wania. Do tych zmian dostosowywany byç musi zarówno zakres
ochrony zdrowia, zawartoÊç koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych,
ró˝norodnoÊç Êwiadczeƒ, ich dost´pnoÊç, cena, czy zakres, jak
i sposób refundacji leków, czy te˝ infrastruktura szpitalna oraz pro-
fil kszta∏cenia kadr medycznych.

EK

Rozdzia∏ I
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Te w∏aÊnie postulaty winny równie˝ byç traktowane jako pod-
stawowe przes∏anki okreÊlania roli idei ubezpieczenia w organizacji
systemu ochrony zdrowia, zaÊ poszczególnym ubezpieczeniom
zdrowotnym ich miejsca i zadaƒ w strukturze tego systemu. Dzi´ki
temu mo˝na mieç nadziej´, ˝e w konsekwencji zaowocuje to rów-
nie˝ najbardziej w∏aÊciwym dostosowaniem oferty produktowej do
faktycznych potrzeb zdrowotnych wszystkich cz∏onków populacji –
uczestników wspólnoty ryzyka utraty zdrowia.

Ów pragmatyczny aspekt g∏ównego nurtu prowadzonych tutaj
rozwa˝aƒ nad zasadnoÊcià i mo˝liwoÊcià organizacji ca∏ego zabez-
pieczenia zdrowotnego oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce we-
dle zasad ubezpieczeniowych najlepiej okreÊla zakres oczekiwaƒ,
jakie w zwiàzku z tym mogà byç adresowane do postulowanej teorii
zarzàdzania zmianà w ochronie zdrowia. Na u˝ytek tych˝e rozwa-
˝aƒ chodzi wi´c nie tyle o rozbudowanà, kompletnà i koherentnà
teori´ badanego wycinka rzeczywistoÊci 14, ile – wobec jej braku –
o sformu∏owanie formalnie (dedukcyjnie) poprawnych za∏o˝eƒ na
u˝ytek paradygmatu, dzi´ki któremu b´dà mog∏y powstawaç mode-
lowe rozwiàzania, których stopieƒ praktycznej u˝ytecznoÊci b´dzie
mo˝liwy do prognozowania na podstawie standardowych (tak˝e fal-
syfikacyjnych) procedur weryfikacyjnych. Celem jest bowiem kon-
struowanie modeli o najwy˝szej u˝ytecznoÊci i wykorzystywanie ich
w praktyce spo∏ecznej, przynajmniej do czasu, gdy powstanà nowe,
lepsze (bardziej efektywne) modele. Stàd te˝ w nast´pnych rozdzia-
∏ach zostanie podj´ta próba sformu∏owania takich racjonalnych za-
∏o˝eƒ na u˝ytek owego paradygmatu.

EL

1.2. Ogólne za∏o˝enia teoretyczne i konceptualne

14 Je˝eli zaÊ szukalibyÊmy jeszcze szerszego kontekstu, mo˝na by by∏o równie˝
odwo∏ywaç si´ do teorii gier, teorii konfliktu, czy teorii wymiany spo∏ecznej, jednak˝e
odniesienia takie znacznie ju˝ wykraczajà poza ramy prowadzonych tutaj rozwa˝aƒ. 
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1.3. PODEJÂCIE METODOLOGICZNE

Szukajàc uzasadnienia dla tez, sàdów, domniemaƒ, hipotez sk∏a-
dajàcych si´ na prezentowanà tutaj koncepcj´, ∏atwo ulec pokusie
szukania wy∏àcznie faktów i argumentów potwierdzajàcych owe do-
mniemania, ∏atwo tym samym naraziç proponowanà koncepcj´ na
zarzut, ˝e w∏aÊnie z powodu nadmiernej wieloÊci potwierdzajàcych
jà ró˝norodnych faktów i argumentów nale˝y uznaç jà za niewiary-
godnà (lub przynajmniej podejrzanà). 15

Kontestowany brak teorii w naukach o zarzàdzaniu okazuje si´
równie dolegliwy jak metodologiczne niedostatki oraz wynikajàcy
stàd stosowany w tej dziedzinie wiedzy eklektyzm. 16 Stàd te˝ poszu-
kiwanie w∏aÊciwej metody rzeczywiÊcie przypomina „podró˝ mi´dzy
Scyllà rygoryzmu a Charybdà anarchizmu”. 17 W tej sytuacji, najbar-
dziej zasadne wydaje si´ mówienie raczej o podejÊciu metodolo-
gicznym ni˝ o formalnie zdyscyplinowanej metodzie badawczej.

Uznajàc niezaprzeczalne walory ka˝dej z czterech rodzajów
refleksji metodologicznej uprawianej w naukach o zarzàdzaniu:
pragmatycznej, empirycznej, formalnej i rozumiejàcej 18, dalsze roz-

FC

Rozdzia∏ I

15 Mam tu na myÊli tzw. paradoks wiarygodnoÊci koncepcji Dänikena, który na
potwierdzenie tezy, i˝ naszà cywilizacj´ zaszczepili na Ziemi kosmici, przytoczy∏ tak
wiele faktów, tak wiele danych z rozmaitych dziedzin, tak wiele argumentów „za”,
i ˝adnych „przeciw”, ˝e w∏aÊnie dlatego uznajemy jego dowód za wysoce wàtpliwy.

16 G. B. Rossman, B. L. Wilson, Numbers and words: combining qualitative
methods in a single large-scale evaluation study, „Evaluation Review”, 9 (5) 1985, 
s. 627-643; S. Che∏pa, Strategie badawcze kwalifikacji kierowniczych, „Zarzàdzanie
zasobami ludzkimi”, 1 (2004), s. 61-73.

17 ¸. Su∏kowski, Rozwój metodologii w naukach o zarzàdzaniu, [w:] Czakon W.
(red.), Podstawy metodologii badaƒ w naukach o zarzàdzaniu, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 39-42.

18 L. Ostasz, Homo methodicus. Mi´dzy filozofià, humanistykà i naukami Êcis∏ymi,
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Olsztyn 1999, s. 11-17.
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wa˝ania prowadziç b´dziemy przede wszystkim w ramach historycznie
najstarszej refleksji pragmatycznej. O takiej preferencji przesàdza
zarówno pokrewieƒstwo tego podejÊcia do filozofii zdrowego roz-
sàdku, jak te˝ jego odpowiednioÊç do g∏ównej tezy, prowadzonych
w niniejszej ksià˝ce rozwa˝aƒ, zak∏adajàcej mo˝liwoÊç zastosowania
paradygmatu ubezpieczeniowego do konstrukcji i praktyki funkcjo-
nowania ca∏ego systemu ochrony zdrowia (a tak˝e systemów odpo-
wiadajàcych innym zabezpieczeniom spo∏ecznym). Istotà tego po-
dejÊcia jest bowiem zarzàdzanie zmianà poprzez poszukiwanie ta-
kich rozwiàzaƒ, które najlepiej s∏u˝à efektywnoÊci funkcjonowania
organizacji. Ponadto, podejÊcie to w∏aÊciwie kierunkuje sformalizo-
wane, hipotetyczne myÊlenie dedukcyjne, w∏aÊciwy dobór danych
empirycznych oraz interpretacj´ wyników badaƒ ukazujàcych „istot´
badanej rzeczy”, ich rozumienie. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku przedmiotu badaƒ g∏´boko uwik∏anego w konteksty ideolo-
giczne 19 oraz stanowiàcego domen´ sporów politycznych i zabiegów
reformatorskich podejmowanych przez kolejne ekipy rzàdzàce. 20

PodejÊcie takie orientuje relacjonowane tutaj badania w kierunku
poszukiwania w analizowanym systemie ochrony zdrowia (trakto-
wanym jako system sui generis) tych specyficznych cech, które sta-
nowià o jego niepowtarzalnej to˝samoÊci i oryginalnoÊci. Wyspecy-
fikowanie tych cech pozwala na formu∏owanie hipotez (tutaj do-
mniemaƒ) o ich wp∏ywie na efektywnoÊç badanego systemu i sposób
jego funkcjonowania w paradygmacie ubezpieczeniowym. Chroni
tym samym przed pokusà mechanicznego transferowania rozwiàzaƒ
zagranicznych (z innych systemów ochrony zdrowia) tylko dlatego,
˝e „tam” si´ sprawdzajà. Nie znaczy to, ˝e wykluczamy przy tym ist-
nienie i oddzia∏ywanie na system ochrony zdrowia regu∏, praw ogólnych,
powszechnych (odnoszàcych si´ do efektywnoÊci ka˝dego systemu
ochrony zdrowia). Jednak˝e, to w∏aÊnie dzi´ki takiemu idiograficz-
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19 S. Nowak, Metodologia badaƒ socjologicznych, PWN, Warszawa 1985, s. 31.

20 B. G´bski, Wprowadzenie do metodologii badaƒ spo∏ecznych. Problemy kon-
struowania modeli jakoÊciowych badanych zjawisk, TWP, Warszawa 2008, s. 15.
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nemu charakterowi badania, ∏atwiej te˝ wykryç i okreÊliç zakres
i sposób oddzia∏ywania praw nomologicznych.

Za podejÊciem idiograficznym – rozumiejàcym, przemawia tak˝e
fakt, i˝ analiza mo˝liwoÊci stosowania ubezpieczenia w systemie
ochrony zdrowia odnosiç si´ b´dzie równie˝ do najwa˝niejszych
stanowisk prezentowanych w tym zakresie w literaturze przedmiotu
nie tylko w hermetycznym j´zyku nauki, ale równie˝ w publicznej
debacie w publicystyczno-eksperckim j´zyku polityki i lobbingu.
Jest to szczególnie wa˝ne, je˝eli celem badania jest nie tylko opis stanu
rzeczy (odpowiedê na pytanie – „jak jest?”), ale równie˝ wyjaÊnienie
i zrozumienie „dlaczego tak jest?” oraz prognozowanie „jak byç po-
winno?” i „jak realnie byç mo˝e?”.

Rozwa˝ajàc podejmowane w ksià˝ce kwestie, Êwiadomie ogra-
niczamy si´ zatem do badaƒ i analiz raczej o charakterze idiogra-
ficznym ni˝ nomotetycznym (nomologicznym). Albowiem ze wzgl´du
na brak ogólnych praw i regu∏ odnoszàcych si´ do tej dziedziny rze-
czywistoÊci, trudnoÊci w identyfikowaniu przes∏anek i metod wyko-
rzystywanych do konstruowania systemów ochrony zdrowia w innych
krajach europejskich i pozaeuropejskich, odmiennoÊç warunków
w jakich te systemy funkcjonujà, ocenianie polskiego systemu ochrony
zdrowia w Êwietle szczegó∏owych rozwiàzaƒ zagranicznych (nawet
tych najbardziej efektywnych) nie wydaje si´ w∏aÊciwe. Dlatego re-
zygnujemy równie˝ z kompleksowego opisywania i porównywania
tych systemów; odwo∏ywaç si´ b´dziemy jedynie do stosowanych
w ich ramach niektórych rozwiàzaƒ organizacyjnych oraz – szerzej
– do wyników badaƒ empirycznych uzasadniajàcych – zgodnie z za-
sadami hipotetyzmu dedukcyjnego – ich wprowadzenie do polskiego
systemu ochrony zdrowia lub zaniechanie takich prób. Do rezygna-
cji z rzeczonej komparatystyki sk∏ania równie˝ fakt, i˝ prowadzone
od lat poszukiwania wzorca dla polskiego systemu ochrony zdrowia
poprzez porównywanie go do innych systemów „w Europie i na Êwiecie”
zaowocowa∏y relatywnie licznymi i obszernymi opracowaniami
w polskiej literaturze przedmiotu. Ponadto, jak pokazujà kilkuna-
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stoletnie doÊwiadczenia wyniesione z co najmniej dziewi´ciu po-
wa˝nych przedsi´wzi´ç systemowego reformowania zabezpieczenia
zdrowotnego oraz modelu i polskiego wzorca ochrony zdrowia
w latach 1997-2011, wszelkie próby importowania zagranicznych
rozwiàzaƒ i prostego ich implantowania do polskiego modelu,
w zderzeniu ze splotem naszych rodzimych uwarunkowaƒ, koƒczy∏y
si´ niepowodzeniem. 21 DoÊwiadczenie uczy zatem, ˝e nie jest to chyba
w∏aÊciwy sposób projektowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Aczkolwiek wiemy skàdinàd, ˝e nawet wielokrotna falsyfikacja tej
samej hipotezy ostatecznie jej nie wyklucza! Uznajemy jednak, ˝e owe
kilkunastoletnie, nieudane próby na tyle rzeczonà hipotez´ os∏abi∏y,
i˝ zaniechanie dalszego jej badania (przynajmniej w ten sam spo-
sób) jest w pe∏ni uzasadnione.

Dodajmy na koniec, ˝e preferencja podejÊcia pragmatycznego
jest tak˝e wynikiem „z wyboru negatywnego” – konsekwencjà nie-
dostatków czy wr´cz braku teorii zarzàdzania zmianà, który to brak
nie pozwala na systemowe porzàdkowanie obszaru badaƒ, hierar-
chizowanie danych empirycznych i g∏´bsze, bardziej jednoznaczne
ich interpretowanie, formu∏owanie tez i hipotez odnoszàcych si´ do
priorytetowych zagadnieƒ, jak i w ogóle wyznaczanie jakichkolwiek
priorytetów, równie˝ w odniesieniu do tego, co, jak bardzo, w jaki
sposób i dlaczego jest istotne (przez co podejÊcie „rozumiejàce” zo-
staje faktycznie zmarginalizowane i – co najwy˝ej – mo˝e pe∏niç s∏u-
˝ebnà rol´ wobec metody pragmatycznej, empirycznej czy formalno-
-dedukcyjnej).
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21 „Próby te najproÊciej wyliczyç okreÊlajàc je nazwiskami ich patronów: (1)
„m∏ody” Hausner, (2) minister Kamiƒska, (3) wicepremier Hausner, (4) minister
¸apiƒski, (5) minister Sikorski, (6) profesor Religa z Anina, (7) minister Religa, (8)
minister Boni/ minister Kopacz. Ka˝dy z tych projektów postulowa∏ oparcie systemu
ochrony zdrowia równie˝ (lub przede wszystkim) na module ubezpieczeniowym (tj.
na jego finansowaniu poprzez sk∏adk´ wnoszonà przez cz∏onków zbiorowoÊci ryzyka
utraty zdrowia) i przynajmniej dopuszcza∏ wprowadzenie prywatnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych”, patrz: R. Holly, Zmiana spo∏eczna w ochronie zdrowiaw Polsce – czyli:
o reformie jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, Zeszyt 5 (2/2008), s. 55.
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1.4. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

I SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

PodejÊcie metodologiczne ze wzgl´du na zapowiadany w tytule
pragmatyczny cel teoretyczny analiz w prowadzonych rozwa˝aniach,
ciàg∏e odniesienia do praktyki ˝ycia spo∏ecznego – „nierozwiàzy-
walne” problemy stanowià inspiracj´ do rzeczonych badaƒ teore-
tycznych i sà zarazem najlepszym przyk∏adem mo˝liwych zastosowaƒ
teorii, a przynajmniej inspiracjà do ich rozwini´cia.

1.4.1. MODEL A SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Z socjologicznego i politologicznego punktu widzenia zobo-
wiàzania w dziedzinie zabezpieczeƒ spo∏ecznych potrzeb (zdrowotnych,
socjalnych, emerytalno-rentowych, zatrudnienia/pracy, edukacyjno-
-oÊwiatowych, kulturalnych …) stanowià podstawowà racj´ istnienia
ka˝dego paƒstwa. Sà to zobowiàzania niezbywalne, albowiem – po
pierwsze i przede wszystkim – paƒstwo wycofujàc si´ z nich, podko-
puje racj´ w∏asnego bytu, a przynajmniej istotnie ogranicza swoje
prerogatywy. Jednak˝e, z drugiej strony, zobowiàzania te, w nad-
miernie rozbudowanym zakresie i kszta∏cie, stajà si´ ci´˝arem, któ-
rego paƒstwo na d∏u˝szà met´ udêwignàç nie mo˝e. W efekcie staje
przed dylematem: pokrywaç koszty owych zobowiàzaƒ wobec oby-
wateli, generujàc d∏ug publiczny gro˝àcy paƒstwu katastrofà finan-
sowà, czy – redukujàc wydatki – ograniczaç zobowiàzania. W praktyce
zarzàdzania tà dziedzinà ˝ycia spo∏ecznego na ogó∏ redukowane sà
zobowiàzania, a tym samym, wynikajàce z tych zobowiàzaƒ Êwiadczenia. 

Inne, pozaekonomiczne kryteria wyboru schodzà w tej sytuacji
na plan dalszy. Co najwy˝ej podejmowane sà próby pomniejszania
kosztów za cen´ mo˝liwie niewielkiego uszczuplania zakresu Êwiadczeƒ.
Ka˝da redukcja ma jednak swoje granice, których przekraczanie
nieuchronnie powoduje koniecznoÊç ograniczania Êwiadczeƒ zdro-
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wotnych w stopniu nieakceptowalnym ze spo∏ecznego punktu wi-
dzenia. I tak oto stajemy przed problemem wyboru kryteriów, na
podstawie których mo˝liwe by∏oby wyznaczanie tych nieprzekra-
czalnych granic. Innymi s∏owy, co znaczy, czym jest ów „spo∏eczny
interes” czy chocia˝by „spo∏eczny punkt widzenia”, przesàdzajàcy
o w∏aÊciwoÊci lub przynajmniej akceptowalnoÊci jednych rozwiàzaƒ
a wykluczaniu innych? Brak takich pryncypialnych kryteriów w formie
jednoznacznie wyartyku∏owanych zasad i powszechnie przyj´tego
sposobu ich rozumienia oraz dopuszczalnego ich interpretowania
sprawia, ˝e ˝adne chyba ze wspó∏czesnych rozwiàzaƒ zabezpieczeƒ
spo∏ecznych, w tym szczególnie zdrowotnych, nie posiada dosta-
tecznej legitymizacji, nawet ideologicznej. W praktyce uprawianej
w ró˝nych krajach we wspó∏czesnym Êwiecie polityki spo∏ecznej,
najcz´Êciej wyst´pujà rozwiàzania hybrydowe, wykorzystujàce
w ró˝nym stopniu i w ró˝ny sposób podstawowe zasady organizacji
zabezpieczenia zdrowotnego poprzez instytucjonalizacj´ tego za-
bezpieczenia.

Prezentowanej w literaturze przedmiotu ró˝norodnoÊci roz-
wiàzaƒ, w rozmaity sposób odwo∏ujàcych si´ do zasad zaopatrzenia
zdrowotnego obywateli, towarzyszy nader swobodne etykietowanie
ich nazwami czy okreÊleniami, dla których trudno znaleêç uzasad-
nienie w jakiejkolwiek typologii, systematyce przedmiotowej czy
nawet poj´ciowej etymologii. W szczególnoÊci dotyczy to niejedno-
znacznego i/lub zamiennego pos∏ugiwania si´ terminami: model
(ochrony zdrowia, opieki socjalnej i emerytalnej...), zabezpieczenie
(spo∏eczne, zdrowotne, emerytalne...), system (ochrony zdrowia, opieki
spo∏ecznej, emerytalny, socjalny...).

Nie podejmujàc takiej dyskusji nad trafnoÊcià czy w∏aÊciwoÊcià
owego etykietowania stosowanego przez ró˝nych autorów, na u˝ytek
dalszych rozwa˝aƒ koncentrujàcych si´ na mo˝liwoÊci wykorzystania
idei i metody ubezpieczenia zarówno w koncepcji modelu zaopa-
trzenia, kodyfikacji zabezpieczenia zdrowotnego, jak i konstrukcji
systemu ochrony zdrowia, przyjmijmy mo˝liwie najprostsze rozu-

FH

1.4.1. Modele a system ochrony zdrowia

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 35



mienie tych terminów i poj´ç oraz wyst´pujàcych mi´dzy nimi relacji.
Rozumienie to zawiera si´ w stwierdzeniu, i˝ zabezpieczenie zdro-
wotne, którego celem jest utrzymanie zdrowia obywateli poprzez
zaopatrzenie ich w stosowne Êwiadczenia zdrowotne, zapewnia w∏aÊnie
zinstytucjonalizowany system zabezpieczenia zdrowotnego (zwany
najcz´Êciej systemem ochrony zdrowia) zorganizowany wedle okre-
Êlonych zasad sk∏adajàcych si´ na mniej lub bardziej spójnà kon-
cepcj´ zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli (przewa˝nie
poprzez zaopatrzenie w Êwiadczenia). Koncepcja ta, w której owe
zasady wyst´pujà w okreÊlonej hierarchii i interpretacji, stanowi
specyficzny wzorzec zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli
(zaopatrzenia ich w Êwiadczenia), jest w∏aÊnie modelem ochrony
zdrowia.

Przyjmuj´ bowiem, ˝e model to konstrukcja wyabstrahowanych
(wedle przyj´tych kryteriów) cech/elementów istotnych organizacji,
pomi´dzy którymi zachodzà okreÊlone relacje o sta∏ym charakterze.
W konstrukcj´ t´, w jej ramy, wpisujà si´ ró˝ne koncepcje konfigu-
rowania i strukturyzowania elementów (ich cech) i ustalania relacji
mi´dzy nimi, na ogó∏ ze wzgl´du na z∏o˝one/przyj´te cele oraz po-
strzegane uwarunkowania i antycypowane okolicznoÊci ich realizacji.
Koncepcje te (najcz´Êciej w postaci doktryn i/lub o charakterze dok-
tryn) sà podstawà ustanawiania/powo∏ywania i kszta∏towania systemu
instytucji, przedsi´biorstw i innych podmiotów oraz ustalania relacji
mi´dzy nimi i zasad ich funkcjonowania w celu realizacji okreÊlonych
celów i zadaƒ, stosownie do aktualnych oraz antycypowanych oko-
licznoÊci i uwarunkowaƒ.

Stàd te˝, zale˝nie od rodzaju przyj´tych za∏o˝eƒ, dogmatów
wartoÊci (i okreÊlonych ich interpretacji) model zabezpieczenia
zdrowotnego przyjmuje charakter etatystyczny, publiczny, rynkowy,
ubezpieczeniowy, partycypacji obywatelskiej (a najcz´Êciej – w ró˝nym
stopniu hybrydowy). Model zabezpieczenia zdrowotnego okreÊla
ramy projektowanych rozwiàzaƒ realizacyjnych, w okreÊlony sposób
wyartyku∏owanych i uhierarchizowanych (np. w postaci tzw. priory-
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tetów zdrowotnych) z uwzgl´dnieniem uwarunkowaƒ i okolicznoÊci
przewidywanych w planowanym czasie obowiàzywania owej doktryny.
Dopiero przyj´cie okreÊlonej doktryny zdrowotnej umo˝liwia nadanie
w∏aÊciwego kszta∏tu strukturze organizacyjnej instytucji, przedsi´-
biorstw i innych podmiotów oraz ustanowienie relacji mi´dzy nimi
i takich zasad ich funkcjonowania, by mo˝liwie najlepiej s∏u˝y∏y –
wedle doktrynalnych za∏o˝eƒ – wytwarzaniu i dystrybuowaniu dóbr
s∏u˝àcych ochronie zdrowia. Powsta∏à w ten sposób instytucjonalizacj´
zabezpieczenia zdrowotnego okreÊlamy mianem systemu ochrony
zdrowia. 22 System ochrony zdrowia stanowi zatem urzeczywistnienie
modelowych i doktrynalnych za∏o˝eƒ w postaci komplementarnych
wzajemnie podmiotów, które w wyniku realnie uprawianej polityki
zdrowotnej (health policy) realizujàc cele zabezpieczenia zdrowot-
nego – wytwarzajà i dystrybuujà dobra s∏u˝àce ochronie zdrowia.

Innymi s∏owy, model stanowi okreÊlonà konfiguracj´ elementów
(i ich cech) oraz relacji mi´dzy nimi istotnych ze wzgl´du na jego
odr´bnà to˝samoÊç, natomiast na system ochrony zdrowia sk∏adajà
si´ ponadto elementy (i ich cechy) oraz relacje mi´dzy nimi istotne
ze wzgl´du na skutecznà i/lub efektywnà realizacj´ okreÊlonych zadaƒ,
w danych okolicznoÊciach i w okreÊlonej perspektywie czasowej,
z za∏o˝eniem jego ustawicznego restrukturyzowania, stosownie do
wyników (aktualnych i przewidywanych) dokonujàcej si´ w ochronie
zdrowia zmiany.

Zgodnie z opisanymi zasadami i ze wzgl´du na sposób zaopa-
trzenia w Êwiadczenia zdrowotne, modele ochrony zdrowia mo˝emy
podzieliç na:

FJ
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22 W podobny sposób organizacje ochrony zdrowia postrzega T. Szumlicz, wedle
którego w ramach danego modelu mogà wyst´powaç ró˝ne wzorce, które z kolei
sà podstawà dla okreÊlonych wzorów organizowania systemów ochrony zdrowia
(T. Szumlicz, PodmiotowoÊç w zarzàdzaniu zmianà systemu ochrony zdrowia, Glaxo-
SmithKline, Warszawa 2007, s. 19).
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• etatystyczne, tj. zaopatrzenia bezpoÊredniego poprzez
powo∏ane w tym celu s∏u˝by paƒstwowe (stàd: s∏u˝ba
zdrowia) lub zaopatrzenia poÊredniego poprzez utworzone
i kontrolowane przez paƒstwo instytucje publiczne;

• rynkowe, tj. zaopatrywania ludnoÊci w Êwiadczenia
zdrowotne poprzez specjalnie w tym celu organizowany
(wzgl´dnie „uwalniany”) rynek, w ró˝nym stopniu i w ró˝ny
sposób przez paƒstwo regulowany, który za sprawà me-
chanizmów popytu i poda˝y „dóbr zdrowotnych” winien
zagwarantowaç obywatelom paƒstwa optymalny zakres
i ró˝norodnoÊç Êwiadczeƒ, najwy˝szà ich jakoÊç i dost´pnoÊç
oraz zrównowa˝onà cen´ – akceptowalnà dla konsumentów-
-pacjentów i op∏acalnà dla producentów;

• partycypacji obywatelskiej, tj. zasad odwo∏ujàcych si´
do solidarnoÊci i zapobiegliwoÊci obywateli oraz wyko-
rzystujàcych ich zdolnoÊç do samoorganizowania si´
w postaci stowarzyszeƒ, spó∏dzielni, fundacji o charakterze
charytatywnym, filantropijnym lub wzajemnoÊciowym,
sformalizowanych w ró˝nym stopniu i w ró˝ny sposób.

• ubezpieczeniowe, tj. zaopatrywania w Êwiadczenia zdro-
wotne poprzez organizacj´ aktywnoÊci spo∏ecznej opartej
na równoÊci, wolnoÊci, sprawiedliwoÊci i solidaryzmie wobec
wspólnego ryzyka utraty zdrowia i kosztów ponoszenia
tego ryzyka.

Owe zasady sk∏adajàce si´ na poszczególne modele, je˝eli tylko
pozostajà wzajemnie niesprzeczne, mogà byç ∏àcznie stosowane i wyko-
rzystywane do organizowania zaopatrzenia ludnoÊci w Êwiadczenia
zdrowotne poprzez konstruowanie mo˝liwie najbardziej efektywnych
systemów zabezpieczenia zdrowotnego (powszechnie zwanych sys-
temami ochrony zdrowia).
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Problem zarzàdzania zmianà w ochronie zdrowia w praktyce
sprowadziç mo˝na do sta∏ego weryfikowania i modyfikowania (od-
powiednio do wyników tej weryfikacji) systemu ochrony zdrowia
s∏u˝àcego zaopatrzeniu w odpowiednie Êwiadczenia i polegajàcego
nie tyle na wyborze jednej z czterech wymienionych (lub poszuki-
waniu innych mo˝liwych) zasad konstruowania najbardziej w∏aÊci-
wego modelu tego systemu, ile na poszukiwaniu w∏aÊciwych, dla po-
trzeb danego spo∏eczeƒstwa na okreÊlonym etapie jego rozwoju,
kryteriów wyznaczania proporcji mi´dzy tymi zasadami – ile i jakiego:
etatyzmu, rynku, ubezpieczeƒ, partycypowania obywatelskiego.
Drugà, niezb´dnà w zarzàdzaniu zmianà w ochronie zdrowia, w tym
szczególnie w praktyce polityki zdrowotnej, grup´ kryteriów stanowià
regu∏y pozwalajàce na takà organizacj´ systemu ochrony zdrowia, by
rzeczone zasady zaopatrzeniowe nie tylko sobie wzajemnie nie wa-
dzi∏y w ramach konstruowanego i zarzàdzanego systemu, ale by∏y
wobec siebie mo˝liwie komplementarne – by si´ wzajemnie uzupe∏-
nia∏y i wspiera∏y.

Wszystkie te zasady w ka˝dym modelu systemu ochrony zdrowia
(i/lub wersji danego modelu) mogà wyst´powaç (i w praktyce na ogó∏
wyst´pujà) ∏àcznie, aczkolwiek w ró˝nych interpretacjach i propor-
cjach, co sprawia, ˝e ró˝ne jest ich znaczenie dla to˝samoÊci tych modeli.
W niektórych dominujà one w stopniu i w sposób na tyle znaczàcy,
˝e realnie wyst´pujàce modele okreÊlaç mo˝na jako przede wszystkim
„rynkowe”, „etatystyczne”, „ubezpieczeniowe”, czy „obywatelskie”
(rezydualne). Tak wi´c zasady te mogà byç traktowane jako wyró˝niki
poszczególnych typów modeli spe∏niajàcych za∏o˝enia okreÊlonych
koncepcji zabezpieczenia zdrowotnego – zaopatrzenia obywateli
paƒstwa w Êwiadczenia zdrowotne. 23 Rzadko jednak wyst´pujà one

FL

1.4.1. Modele a system ochrony zdrowia

23 W literaturze typy tych modeli (a raczej ró˝ne kszta∏ty, jakie one mogà przyj-
mowaç) najcz´Êciej okreÊlane sà nazwiskami ich pierwszych twórców: ubezpiecze-
niowy – Bismarcka, etatystyczno-publiczny (paƒstwowej s∏u˝by zdrowia) – Siemaszki,
etatystyczny (NHS – publicznej narodowej s∏u˝by zdrowia) – Beveridga. Nie miejsce
tutaj na komentowanie genezy historycznej, polityko-spo∏ecznej czy wr´cz ideolo-
gicznej poszczególnych modeli zabezpieczenia spo∏ecznego (w tym tak˝e zdrowotnego). 
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w postaci „czystej” – najcz´Êciej stanowià konfiguracje, w których
w ró˝nym stopniu i w ró˝ny sposób wzajemnie si´ przenikajà. 

Klasyfikujàc wspó∏czesny polski system ochrony zdrowia, w ramach
przedstawionej tutaj systematyki modeli zaopatrzenia zdrowotnego,
mo˝emy okreÊliç go jako etatystyczno-publiczny, wspierany kontro-
lowanymi przez paƒstwo mechanizmami rynkowymi oraz wykorzy-
stujàcy (równie˝ w limitowanym przez paƒstwo stopniu i zakresie)
za∏o˝enia i metody ubezpieczeniowe; marginalnie zaÊ – inicjatyw´
i partycypacj´ obywatelskà. 24 Natomiast brak kryteriów, które mogà
byç traktowane jako pryncypia zarzàdzania zmianà w ochronie zdro-
wia, postrzegamy jako g∏ównà przeszkod´ uprawiania racjonalnej
polityki zdrowotnej, w tym szczególnie przeszkod´ w∏aÊciwej kon-
strukcji i efektywnego restrukturyzowania systemu ochrony zdrowia.
Uznajemy zatem, ˝e ów powszechnie wyst´pujàcy brak w ca∏ej roz-
ciàg∏oÊci dotyczy zarzàdzania wspó∏czesnym polskim systemem
ochrony zdrowia.

Kierujàc si´ bowiem „czystym” racjonalizmem (przynajmniej
o tyle „czystym”, o ile mo˝e byç on wolny od ideologicznych i poli-
tycznych uwik∏aƒ), problem w∏aÊciwej organizacji zabezpieczenia
zdrowotnego w Polsce (i nie tylko w Polsce) mo˝emy sprowadziç

GC

Rozdzia∏ I

Zgodziç si´ jednak trzeba, ˝e okreÊlone nurty ideologiczno-polityczne mog∏y po-
Êrednio lub wr´cz bezpoÊrednio okreÊlaç kszta∏t modelu ochrony zdrowia. Na okreÊlony
kszta∏t modelu ochrony zdrowia i ró˝nych jego odmian, a nawet na praktyczne roz-
wiàzania organizacyjno-instytucjonalne mogà mieç te˝ wp∏yw bie˝àce potrzeby i cele
polityczne (np. rola kas chorych, powo∏anych przez „˝elaznego” kanclerza Bismarcka,
w integrowaniu niemieckich landów po wojnie prusko-francuskiej w 1871r.).

24 Tradycja i kultura filantropii w Polsce nie sà zbyt bogate, a ju˝ szczególnie
wàt∏e okazujà si´ ich ramy instytucjonalne. W paƒstwie opiekuƒczym filantrop „pry-
watny” nie tylko konkuruje z paƒstwem, ale ju˝ sam fakt pojawienia si´ filantropa,
jest przez urz´dników traktowany jako wyrzut, ˝e nie doÊç w∏aÊciwie „opiekujà si´”
obywatelami i potrzebne jest jeszcze jakieÊ dodatkowe wsparcie. Stàd prawdopo-
dobnie, tradycyjnie ju˝ nieprzychylne nastawienie administracji paƒstwowej i samo-
rzàdowej (!) do wszelkich spontanicznych, samodzielnych inicjatyw obywatelskich.
(Por. R. Holly, III filar to proteza, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 44 (655), 1 listopad 2011).
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nie tyle do kwestii wyboru najbardziej w∏aÊciwej – spoÊród wymie-
nionych czterech – zasad tej organizacji, co do pytania o ich w∏aÊciwe
proporcje oraz jak te zasady nie tyle (i nie tylko) godziç, ile uczyniç
je wzajemnie komplementarnymi filarami systemu efektywnie dzia-
∏ajàcego w ramach deklaratywnie zapisanego w polskiej Konstytucji
ustroju „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”.

Konkludujàc, przypomnijmy raz jeszcze, ˝e g∏ówny problem
zarzàdzania zmianà w ochronie zdrowia to zapewnienie zdrowia
wszystkim cz∏onkom populacji; jest to zarazem g∏ówny cel, jakiemu
ta ochrona s∏u˝y. Cel ten okreÊla jedno z najwa˝niejszych zobowià-
zaƒ ka˝dego paƒstwa wobec swoich obywateli. Paƒstwo wywiàzuje
si´ z owego zobowiàzania, organizujàc obywatelom zabezpieczenie
zdrowotne w postaci zinstytucjonalizowanego systemu ochrony
zdrowia, którego zadaniem jest zaopatrzenie obywateli w stosowne
Êwiadczenia, odpowiadajàce ich zdrowotnym potrzebom. Podsta-
wowà miarà efektywnoÊci modelu i ka˝dego systemu jest ich zdolnoÊç
do zaopatrywania obywateli w niezb´dne, powszechnie dost´pne do
zachowania zdrowia Êwiadczenia, w mo˝liwie najszerszym zakresie
i ró˝norodnoÊci, o mo˝liwie najwy˝szej jakoÊci i w cenie nieograni-
czajàcej owej dost´pnoÊci. Tak wi´c komentowane tutaj kryteria
s∏u˝à nie tylko do oceny sprawnoÊci systemu, ale wskazujà na spo-
sób jego ciàg∏ej restrukturyzacji – ustawicznego dostosowywania do
aktualnych potrzeb zdrowotnych i zmieniajàcych si´ uwarunkowaƒ
okreÊlajàcych mo˝liwoÊci i sposoby zaspokajania tych˝e potrzeb.

Prowadzone rozwa˝ania pozwalajà na podj´cie próby naszki-
cowania ogólnego schematu organizacji ochrony zdrowia pokazujà-
cego wzajemne relacje, jakie zachodzà mi´dzy modelem ochrony
zdrowia, zobowiàzaniami paƒstwa i sposobem realizacji tych zobo-
wiàzaƒ poprzez system ochrony zdrowia.

GD

1.4.1. Modele a system ochrony zdrowia
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Schemat 1. Schemat organizacji ochrony zdrowia (zabezpieczenia
zdrowotnego)

èród∏o: opracowanie w∏asne w/g: R. Holly, Materia∏y dydaktyczne dla studiów po-
dyplomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uni-
wersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut
Ubezpieczeƒ, ¸ódê-Warszawa 2009.

GE

Rozdzia∏ I

Potrzeby zdrowotne
(indywidualne, spo∏eczne, publiczne, partykularne
– grupowe) wynikajàce ze sta∏ych i zmieniajàcych

si´ zagro˝eƒ utraty zdrowia z przyczyn
chorobowych i pozachorobowych

Uwarunkowania
realizacji celów
zabezpieczenia
zdrowotnego

• spo∏eczno-kulturowe
• ideologiczno-

polityczne
• religijne
• epidemiologiczne
• ekonomiczne
• formalno-prawne
• infrastrukturalne
• demograficzne
• kadrowo-

kompetencyjne
• organizacyjno-

zarzàdcze

Polityka zdrowotna
ogó∏ dzia∏aƒ na rzecz

realizacji strategicznych
celów ochrony zdrowia
prowadzonych wedle

zasad prakseologicznej
i ekonomicznej

efektywnoÊci

Zasady zabezpieczenia zdrowotnego
zapisane w Konstytucji zobowiàzania paƒstwa
zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli 

w okreÊlonych warunkach ustrojowych

Model ochrony zdrowia
Skonfigurowana i ustrukturyzowana (zgodnie 

z okreÊlonymi zasadami ustrojowymi 
i zobowiàzaniami paƒstwa oraz filozoficzno-

ideologicznymi i kulturowymi pryncypiami ochrony
interesów obywateli wywodzonymi z interpretacji

takich wartoÊci, jak równoÊç, wolnoÊç,
sprawiedliwoÊç, solidaryzm, ...) konstrukcja
elementów istotnych (i ich cech) oraz relacji

mi´dzy tymi elementami/cechami

Doktryna zdrowotna
OkreÊlona interpretacja, artykulacja 

i hierarchizacja celów i zadaƒ oraz sposobów 
ich realizacji wynikajàcych z przyj´tego koszyka

Êwiadczeƒ gwarantowanych – wyra˝ona w formie
narodowego/regionalnego programu/planu ochrony

zdrowia na okreÊlone (na ogó∏ kilkuletnie)
przedzia∏y czasowe; stàd uto˝samiana ze strategià

ochrony zdrowia/planem strategicznym

System ochrony zdrowia
zinstytucjonalizowana organizacja podmiotów:

instytucji, przedsi´biorstw i interesariuszy systemu
s∏u˝àca realizacji misji i celów zabezpieczenia

zdrowotnego stosownie do koncepcji modelowej
oraz zale˝nie od zmieniajàcych si´ uwarunkowaƒ

(ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wyartyku∏owanych w doktrynie zdrowotnej
priorytetowych celów, zadaƒ i okreÊlonych

sposobów ich realizacji)
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Okazuje si´ wi´c, ˝e zarzàdzanie systemem ochrony zdrowia,
w g∏ównej mierze poprzez uprawianie tzw. polityki zdrowotnej (poli-
tyki ochrony zdrowia – health policy), polega na prowadzeniu dzia∏aƒ
zmierzajàcych do realizacji celów okreÊlonych w danej koncepcji
(modelu) ochrony zdrowia, skodyfikowanych w postaci mniej lub bar-
dziej spójnego pakietu uregulowaƒ formalno-prawnych i wyinter-
pretowanych przez aktualne w∏adze paƒstwa (przewa˝nie agendy
rzàdowe) do formu∏y doktryny zdrowotnej (strategii realizacji celów
– ich hierarchii, sposobu realizacji, finansowania, uwzgl´dniajàcej
wielorakie uwarunkowania).

Jednak˝e przedstawiony schemat zale˝noÊci jest prosty i oczy-
wisty jedynie z pozoru. Nie jest bowiem mo˝liwe jednoznaczne sko-
dyfikowanie zasad ochrony zdrowia w sytuacji, gdy zasady te nie sà
wyraênie zdefiniowane, zhierarchizowane, ustrukturowane i wyin-
terpretowane – je˝eli nie tworzà spójnej koncepcji okreÊlajàcej
i uzasadniajàcej spo∏eczne cele, perspektywy, kierunki i drog´ ich
realizacji. Je˝eli zaÊ zostanà nawet jednoznacznie skodyfikowane
i nast´pnie wyartyku∏owane w formie rygorystycznej doktryny zdro-
wotnej, praktyka realizacji wyznaczonych celów niechybnie dopro-
wadzi do bezpoÊredniej konfrontacji z pryncypiami przyj´tego mo-
delu ochrony zdrowia. Wystarczy powiedzieç, ˝e to co sprawiedliwe
w czasach pokoju i prosperity gospodarczej, bywa ˝e w czasach kry-
zysu i niepokojów spo∏ecznych przestaje byç sprawiedliwe. Podobnie
z rozumieniem i interpretowaniem równoÊci, wolnoÊci czy solidaryzmu.
Zatem im wyrazistsza, bardziej spójna i g∏´biej uargumentowana
koncepcja ochrony zdrowia (model tej ochrony), tym pewniejsza,
wywo∏ujàca mniej konfliktów, bardziej efektywna polityka zdrowotna
i tym te˝ ∏atwiejsze, i bardziej efektywne zarzàdzanie podmiotami
tworzàcymi struktur´ systemu ochrony zdrowia.

GF
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Tabela 1. Schemat struktury systemu ochrony zdrowia

GG

Rozdzia∏ I

Instytucje systemu
odpowiedzialne za:

– regulacje 
okreÊlajàce zasady
dzia∏alnoÊci systemu
(kodyfikacje 
zasad),

– zarzàdzanie 
systemem,

– nadzorowanie
i kontrolowanie
(dzia∏alnoÊci 
podmiotów 
systemu zgodnie
z uregulowaniami
formalno-
-prawnymi),

– finansowanie 
bie˝àcej dzia∏alnoÊci
systemu (gromadzenie
i dystrybuowanie
Êrodków),

– bezpieczeƒstwo 
finansowe systemu
(instytucje 
gwarancyjne),

– relacje 
z beneficjentami
systemu (instytucje
odwo∏awcze, 
rzecznik interesów,
sàdy arbitra˝owe)

Przedsi´biorstwa
wytwarzajàce dobra
s∏u˝àce ochronie
zdrowia

– non-profit

– pro-profit

takie jak: 

• szpitale

• przychodnie

• przedsi´biorstwa
farmaceutyczne

• zak∏ady 
ubezpieczeƒ

• laboratoria

• firmy assistance

• hurtownie leków
i wyrobów 
medycznych

• apteki

Organizacje 
interesariuszy 
systemu

– Êwiadczeniobiorców
(stowarzyszenia
pacjentów)

– Êwiadczenio-
dawców 
(korporacje 
lekarzy i innych
zak∏adów 
medycznych)

– ubezpieczycieli

– przedsi´biorstw
przemys∏u 
farmaceutycznego

– producentów
Êwiadczeƒ 
i urzàdzeƒ 
s∏u˝àcych 
ochronie zdrowia

– organizacji 
charytatywnych

èród∏o: opracowanie w∏asne w/g: R. Holly, Materia∏y dydaktyczne dla studiów pody-
plomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uniwer-
sytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut
Ubezpieczeƒ, ¸ódê-Warszawa 2009.

System ochrony zdrowia
(struktura wewn´trzna)
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Na u˝ytek praktyki spo∏ecznej problem zarzàdzania zmianà
w ochronie zdrowia mo˝emy zatem sprowadziç do kwestii efektyw-
nego (w danym okresie czasu, w danej sytuacji) zarzàdzania systemem
ochrony zdrowia. Przyjmujàc takie uproszczenie, Êwiadomie godzimy
si´ równie˝ (aczkolwiek w praktyce uprawiania polityki zdrowotnej
prawdopodobnie najcz´Êciej czynimy to nieÊwiadomie) na pomijanie
lub przynajmniej „zawieszanie” kwestii fundamentalnych, w tym
przede wszystkim na rezygnowanie z „ostatecznego” imperatywnego
artyku∏owania i deklarowania: czym w∏aÊciwie jest zdrowie, komu,
czemu, na jakich zasadach, w jaki sposób i za jakà cen´ ma s∏u˝yç,
a tak˝e jakie wartoÊci i jak rozumiane winny okreÊlaç zasady dost´pu
do ochrony zdrowia. RównoczeÊnie, wobec braku zadowalajàcych od-
powiedzi na te pytania ze strony wspó∏czesnej filozofii spo∏ecznej,
polityki spo∏ecznej, a nawet ideologii i doktryny zdrowotnej, na u˝ytek
wspomnianej praktyki zarzàdzania systemem ochrony zdrowia zmu-
szeni jesteÊmy poprzestawaç jedynie na za∏o˝eniach i definicjach
konsensualnych, koherencyjnych i/lub konwencjonalno-nominalnych.

Rzecz w tym jednak, ˝e w ramach funkcjonujàcych modeli ochrony
zdrowia pryncypia te nie tylko nie sà explicite wyartyku∏owane, ale
na ogó∏ trudno nawet dociec, jak i na ile poszczególne wartoÊci i za-
sady, stanowiàce fundament danego modelu, wynikajà z konsensusu
(jak, czyjego?), z przyj´tej konwencji (jakiej, przez kogo?) czy sà za-
sadne/ w∏aÊciwe/ „s∏uszne” ze wzgl´du na niesprzecznoÊç z innymi
wartoÊciami/zasadami okreÊlonej koncepcji ochrony zdrowia. Wy-
daje si´, ˝e w tej sytuacji podstawowà regu∏à legitymizacji i wyboru
okreÊlonego modelu ochrony zdrowia jest jego kompatybilnoÊç do danego
porzàdku ustrojowego paƒstwa. Okazuje si´ jednak, ˝e owa legitymi-
zacyjna u∏omnoÊç modelu ochrony zdrowia staje si´ na ogó∏ przyczynà
niewydolnoÊci zbudowanego w oparciu o taki model systemu ochrony
zdrowia.

GH
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1.4.2. LEGITYMIZACJA MODELU I DOKTRYNY OCHRONY ZDROWIA

A EFEKTYWNOÂå I SKUTECZNOÂå SYSTEMU OCHRONY

ZDROWIA

Mo˝na by przyjàç, ˝e problem braku pryncypiów jest pozorny,
nadmiernie abstrakcyjny, wr´cz „wydumany” albo, ˝e po prostu „fak-
tycznie” nie istnieje. Mo˝na argumentowaç, ˝e mamy przecie˝ po-
wszechnà, mi´dzypokoleniowà „umow´ spo∏ecznà”, z której wynika
interpretacja sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, praw i zobowiàzaƒ, soli-
daryzmu, równoÊci. Urzeczywistnianiu tych wartoÊci s∏u˝à odpowia-
dajàce im zabezpieczenia w formie zinstytucjonalizowanych syste-
mów: emerytalnego, rentowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej,
edukacyjnego, zatrudnienia. EfektywnoÊç tych systemów przesàdza
zatem – mo˝na by argumentowaç – nie tylko o stopniu zaspokojenia
naszych elementarnych potrzeb, czy te˝ zneutralizowaniu najbardziej
dolegliwych ryzyk n´kajàcych wspó∏czesne spo∏ecznoÊci, ale tak˝e
o stopniu satysfakcji z ˝ycia, a w ostatecznym rozrachunku i efekcie
– o poziomie powszechnego dobrostanu. Wystarczy wi´c, ˝e tylko
ograniczymy si´ jedynie do dba∏oÊci o efektywnoÊç tych sprawdzonych,
bo przecie˝ funkcjonujàcych ju˝ od kilkudziesi´ciu lat, systemów.
Sensem i celem naszego dzia∏ania winna byç zatem troska o utrzy-
mywanie systemu w dobrym stanie. 25 To, co przeszkadza efektywnemu
lub przynajmniej sprawnemu funkcjonowaniu systemu nale˝y zmieniç,
przystosowaç w taki sposób, by mu nie wadzi∏o. Je˝eli zaÊ zawodzà
ju˝ wszelkie dost´pne sposoby, zawsze pozostaje jeszcze mo˝liwoÊç
kreatywnej manipulacji ryzykiem, na przyk∏ad poprzez jego redukcj´
– skoro w systemie brakuje Êrodków na wyp∏aty emerytur ludziom

GI

Rozdzia∏ I

25 Poglàd taki zdaje si´ nawet podzielaç wielu prominentnych urz´dników i ekspertów
agend Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy, którzy swoja rol´ w tym wzgl´dzie spro-
wadzajà do szukania konsensusu i kodyfikowania postulatów i oczekiwaƒ nap∏ywa-
jàcych ze strony ró˝nych organizacji i agend rzàdowych poszczególnych paƒstw.
Por. R. Holly, III filar to proteza, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, 44 (655), s. 5 oraz: Pension
Reform in Central and Eastern Europe, Sub-regional Expert’s Meeting on Pension Reform
in Central and Eastern Europe – ksià˝ka konferencyjna IPiSS, Warszawa, 6-7 paê-
dziernika 2011r.
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starym, wystarczy przecie˝, ˝e uchwalimy, i˝ ludzie stajà si´ starzy
dopiero o pi´ç czy nawet siedem lat póêniej i oto natychmiast mamy
nawet nadmiar Êrodków; podobnie, je˝eli nie starcza pieni´dzy na
finansowanie ochrony zdrowia, wystarczy uchwaliç, ˝e ka˝dy, kto jest
zdolny do pracy, jest cz∏owiekiem zdrowym, zatem szersza ochrona
zdrowia nie musi byç mu Êwiadczona; i znowu – Êrodków w systemie
a˝ nadto 26…

Tak wi´c ju˝ sam charakter definicji poszczególnych ryzyk spo-
∏ecznych – od ryzyka bezrobocia i biedy po ryzyko staroÊci, niesa-
modzielnoÊci i utraty zdrowia – kusi do takiego manipulowania owymi
ryzykami, by tylko system „wyszed∏ na swoje”. I tak oto w prosty
sposób mo˝emy znaleêç si´ w sytuacji paradoksalnej, w której to
nie system s∏u˝y ludziom, ale ludzie muszà podporzàdkowaç swoje
potrzeby systemowi; w sytuacji, w której system, niczym „z∏oty cielec”,
domaga si´ ofiar. Staje si´ bowiem wartoÊcià i celem samym w sobie,
w imi´ którego zaczynamy zarzàdzaç ochronà zdrowia – poprzez
dekretowanie w∏asnych potrzeb, ryzyk, interesów – na rzecz tego˝
systemu. Nast´pnie nale˝a∏oby zapewne zadekretowaç zdrowie,
m∏odoÊç, bogactwo, a nawet szcz´Êcie. Bo sam system jest w istocie
dobry, ma jedynie z∏ych beneficjentów i to ich w∏aÊnie nale˝y „zre-
strukturyzowaç”…27

W prezentowanej tutaj argumentacji nie chodzi wi´c o to, by
z za∏o˝enia nie wyd∏u˝aç wieku emerytalnego czy nie ograniczaç roli

GJ
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26 Podobnà pokus´ stwarzaç mo˝e czysto instrumentalnie pojmowana idea i metody
wyrównawczej korekty ryzyka – Risk Adjustment, szerzej opisana w tomie VIII/I
Journal of Health Policy, Insurance and Management, May 2011.

27 Nie jest to mo˝liwoÊç zupe∏nie abstrakcyjna. W Bhutanie, w po∏owie lat siedem-
dziesiàtych ubieg∏ego wieku, a wi´c ju˝ wkrótce po uzyskaniu niepodleg∏oÊci przez
to niewielkie królestwo, precyzyjnie zosta∏y zdefiniowane przez jego oÊwieconego
monarch´ (króla Singye Wangczuka) najwa˝niejsze dla poddanych wartoÊci, cele
i sposoby ich osiàgania, stanowiàce zarazem o ich odr´bnoÊci, specyfice i to˝samoÊci
narodowej. Od tego te˝ czasu bogactwa kraju i stopnia jego rozwoju nie wyznacza
dobrobyt mierzony poziomem konsumpcji dóbr materialnych, ale wskaênik szcz´Êli-
woÊci narodowej brutto (Gross National Happines) wyliczany na podstawie stopnia 
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paƒstwa w zabezpieczeniu i zaopatrzeniu zdrowotnym. Rzecz
w tym, by nie robiç tego wy∏àcznie ze wzgl´du na fakt, ˝e potrzebuje
tego „system” (emerytalny, zdrowotny, rentowy, edukacyjny, czy ja-
kikolwiek inny), posi∏kujàc si´ przy tym argumentami typu: bo d∏u-
˝ej ˝yjemy w zdrowiu, bo w ogóle d∏u˝ej ˝yjemy, bo l˝ej ni˝ niegdyÊ
pracujemy i podobnymi merytorycznie jeszcze bardziej przewrotnymi.
Podobnie, nie mo˝emy ustalaç (w praktyce: ograniczaç) celów i za-
kresu ochrony zdrowia tylko/g∏ównie ze wzgl´du na aktualnà wy-
dolnoÊç systemu ochrony, a wi´c w sumie po to, by dzi´ki owym
ograniczeniom wydolnoÊç t´ poprawiaç. Czyniàc tak, schodzimy bo-
wiem znacznie poni˝ej standardów definiowania wartoÊci i wyzna-
czania celów przyj´tych w królestwie Buthanu, gdzie takie standardy
majà. Wynikajà one wprawdzie z filozoficznych pryncypiów i spo-
∏ecznych imponderabiliów pochodzàcych z królewskiego nadania,
ale – majà!

Wynikajàcy z prowadzonych tutaj wywodów postulat podj´cia
obywatelskiej debaty nad pryncypiami wspó∏czesnych poszczególnych
systemów zabezpieczeƒ spo∏ecznych 28 nie zak∏ada bynajmniej rezy-
gnacji z jakichkolwiek dzia∏aƒ zmierzajàcych do zwi´kszenia efek-
tywnoÊci i skutecznoÊci tych systemów w ich dotychczasowym
kszta∏cie. Wydaje si´ wr´cz, ˝e nawet cz´Êciowe restrukturyzowanie
(je˝eli takowe jest mo˝liwe) owych systemów, choçby poprzez ich
racjonalizacj´, winno byç pierwszym celem, którego realizacji nie

GK
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utrzymania wi´zi spo∏ecznych, zachowania tradycji, przestrzegania zasad i norm etycz-
nych (g∏ównie buddyjskich), ale tak˝e takich parametrów, jak poszanowanie i utrzy-
manie Êrodowiska naturalnego. Podobnie te˝ chyba mo˝na traktowaç próby parame-
tryzowania i oceniania jakoÊci ˝ycia na podstawie innych, arbitralnie ustalonych i agre-
gowanych wskaêników, jak na przyk∏ad konfiguracja aktywnoÊci spo∏ecznej ze zdrowiem,
edukacjà i materialnym standardem w s∏ynnym Human Development Index (HDI).

28 Intencjà okreÊlenia debaty publicznej mianem „obywatelskiej” jest jej wyró˝-
nienie jako s∏u˝àcej ustaleniu i w∏aÊciwej interpretacji spo∏ecznych pryncypiów,
a tak˝e jej odró˝nienie od „debat” traktowanych jako sposób na zyskanie akceptacji
spo∏ecznej (czy wr´cz prze∏amanie oporu spo∏ecznego) dla z góry ju˝ przesàdzonych
„s∏usznych” rozwiàzaƒ.

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 48



powinien hamowaç niedostatek wskazaƒ ze strony filozofii i polityki
spo∏ecznej, aczkolwiek ÊwiadomoÊç tych zaniedbaƒ i ich mo˝liwych
konsekwencji winna byç udzia∏em tych wszystkich, którzy parajà si´
praktykà uprawiania polityki spo∏ecznej. W tej sytuacji zarzàdzanie
systemem ochrony zdrowia w praktyce spo∏ecznej polega raczej na
wynajdywaniu i wdra˝aniu sposobów zwi´kszania efektywnoÊci za-
stanego systemu w obecnym jego kszta∏cie, ni˝ na poszukiwaniu no-
wych jego paradygmatów bardziej i lepiej odpowiadajàcych nowym
wyzwaniom i jakoÊciom pojawiajàcym si´ w wyniku dokonujàcych
si´ spo∏eczno-ekonomicznych przemian. W konsekwencji, system
ochrony zdrowia nie jest traktowany jako jeden z komplementarnych
podsystemów jednolitego, kompleksowego systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego, zaÊ zarzàdzanie systemem ochrony zdrowia jest bar-
dziej jego naprawianiem ni˝ faktycznym restrukturyzowaniem. 

Intensywny rozwój teorii, metodologii i metodyki zarzàdzania
jaki obserwujemy ju˝ od ponad çwierçwiecza i niewàtpliwe sukcesy,
jakie w praktyce przynios∏o wdro˝enie wielu tego typu koncepcji
teoretycznych i technologicznych, mo˝e stwarzaç wra˝enie, ˝e po-
s∏ugiwanie si´ technikami nowoczesnego zarzàdzania zagwarantuje
powodzenie nie tylko w biznesie, w realizacji celów przedsi´biorstwa,
mi´dzynarodowego koncernu czy nawet sektorów gospodarki naro-
dowej, ale ˝e stanowiç b´dzie tak˝e panaceum na niewydolnoÊç ca-
∏ych systemów, instytucji i organizacji s∏u˝àcych realizacji najwa˝-
niejszych zobowiàzaƒ paƒstwa wobec swoich obywateli – socjalnych,
zdrowotnych, rentowych, emerytalnych, oÊwiatowych, zatrudnienia.

Okazuje si´ jednak, ˝e nowoczesne koncepcje i techniki zarzà-
dzania mogà jedynie pomóc w racjonalizacji dzia∏ania systemu ochrony
zdrowia, nie wyr´czà natomiast filozofii spo∏ecznej od wskazywania
pryncypiów, na których systemy te winny byç oparte i politykospo-
∏ecznych imponderabiliów okreÊlajàcych zasady ich funkcjonowania.

Nie mo˝na si´ zatem ∏udziç, ˝e wspomniane braki filozofii i po-
lityki spo∏ecznej oraz doktryny zdrowotnej zostanà skompensowane
osiàgni´ciami obserwowanego obecnie gwa∏townego rozwoju nauk
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1.4.2. Legitymizacja modelu i doktryna ochrony zdrowia

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 49



o zarzàdzaniu. Nauki o zarzàdzaniu nie wygenerujà bowiem definicji
zdrowia, zasad ochrony zdrowia, doktryny zdrowotnej, d∏ugo- i krótko-
okresowych celów oraz planów ich realizacji. Wspomóc mogà jedy-
nie polityk´ zdrowotnà w efektywnoÊci osiàgania tych celów.

Pozbawiona mo˝liwoÊci odwo∏ywania si´ do owych celów i zasad
polityka zdrowotna (jak i w ogóle spo∏eczna) na ogó∏ miota si´ po-
mi´dzy etatystycznym eksperymentowaniem a rozwiàzaniami wolno-
rynkowymi oraz – w mniejszym ju˝ stopniu – ubezpieczeniowymi.

Problem ten dotyczy zresztà nie tylko wspó∏czesnych systemów
zabezpieczeƒ spo∏ecznych. W analogiczny, pod wieloma wzgl´dami,
sposób objawia si´ on w ostatnich latach w gospodarkach wi´kszoÊci
krajów na Êwiecie, w których specyficzna autonomia i alienacja sys-
temów finansowych, a zarazem ich dominacja nad realnà gospodarkà,
doprowadzi∏y do sytuacji, w której naprawianie tych systemów musi
teraz dokonywaç si´ kosztem ca∏ej gospodarki, a tym samym obywateli,
którym system finansowy winien przecie˝ s∏u˝yç. 29

HC
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29 Por. P. Dembiƒski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ∏adu,
Studio EMKA, Warszawa 2011, a tak˝e tego˝ autora: The Role of Large Enterprises
in Democracy, Palgrave, London 2010. W jeszcze inny sposób, ale te˝ jeszcze bardziej
zdecydowanie, przeciwko idei podporzàdkowania polityki spo∏ecznej si∏om wolnego
rynku (który to rynek, w myÊl tej idei, skuteczniej jeszcze ni˝ filozofia spo∏eczna ma
gwarantowaç rozwój cywilizacyjny wspó∏czesnym paƒstwom, chroniàc je przed skutkami
nieprzewidywalnych, „nieodpowiedzialnych” decyzji podejmowanych przez demokracje
wi´kszoÊciowe – vide W´gry 2011), wystàpi∏ ostatnio Jürgen Habermas w ksià˝ce Zur
Verfassung Europas (Berlin, 2011). Habermas jest te˝ chyba jednym z pierwszych,
którzy ju˝ w latach 80. zwrócili uwag´ na zanikanie cywilizacyjnych uniwersaliów –
katalogu humanistycznych wartoÊci, które w postaci „oczywistych” i pewnych zasad
ukszta∏towa∏y si´ tu˝ po drugiej wojnie Êwiatowej i przez ponad trzy dekady uznawane
by∏y za normy powszechnie obowiàzujàce w polityce mi´dzynarodowej, gospodarce,
˝yciu publicznym (Por. tak˝e tego˝ autora: Strukturalne przeobra˝enia sfery publicznej,
PWN; Warszawa 2007, (Strukturwandel der Öffentlichkeit 1962); Teoria dzia∏ania ko-
munikacyjnego, PWN, Warszawa 1999, (Theorie des kommunikativen Handelns, 1981);
FaktycznoÊç i obowiàzywanie: teoria dyskursu wobec zagadnieƒ prawa i demokratycznego
paƒstwa prawnego, PWN, Warszawa 2005, (Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurs-
theorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats 1992).
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Racjonalne, odpowiedzialne zarzàdzanie ochronà zdrowia w ramach
spo∏ecznej gospodarki rynkowej wymaga zatem jednoznacznego algo-
rytmu okreÊlajàcego zakres i sposób wykorzystywania mechanizmów
wolnego rynku do zaspokajania potrzeb zdrowotnych w sposób zgodny
z interesami spo∏ecznymi, a przynajmniej nienaruszajàcy tych interesów.
W praktyce polityce spo∏ecznej stawiany jest jednak˝e jeszcze jeden trudny
do spe∏nienia warunek: ma to byç sposób gwarantujàcy wprowadzanym roz-
wiàzaniom powszechnà aprobat´ spo∏ecznà, a ich autorom i wdra˝a-
jàcym je decydentom nie mniej powszechnà popularnoÊç i wyborczà „wy-
bieralnoÊç”.

W tej sytuacji polityka zdrowotna, która w praktyce sprowadza si´
w∏aÊnie do zarzàdzania systemem ochrony zdrowia, mimo i˝ jest
swoistà ekwilibrystykà niedajàcà politykom-decydentom zbyt szero-
kiego pola manewru i, mimo ˝e przede wszystkim s∏u˝y „systemowi”,
to jednak poprzez odwo∏ywanie si´ do „obowiàzujàcych” dogmatów
zachowuje wszelkie pozory pe∏nej kontroli nad tym systemem. Jak
si´ wydaje, jest to mo˝liwe g∏ównie dzi´ki podtrzymywaniu kruchej
równowagi pomi´dzy „wdrukowywanà” obywatelom przez system
edukacji i perswazji massmediów wizjà paƒstwa dobrobytu a powszechnym
l´kiem przed zagro˝eniami, które mog∏yby wizj´ t´ zburzyç. 30

W zachodnioeuropejskim modelu cywilizacji dobrobytu, do którego
aspirujemy, im wi´cej dóbr, tym wi´cej l´ku przed ich utratà. Âwiado-
moÊç rozlicznych ryzyk rodzi potrzeb´ zabezpieczenia si´ przed nimi,
nawet za cen´ znacznych wyrzeczeƒ i ofiar na rzecz tak bardzo po-
trzebnego nam bezpieczeƒstwa. GotowoÊç do wyrzeczeƒ i ofiar staje
si´ tym wi´ksza, im ryzyka wi´ksze, groêniejsze i bardziej realne, jak
na przyk∏ad zagro˝enie powszechnà pandemià, ociepleniem czy glo-
balnym krachem gospodarczym, który mo˝e zniweczyç wszelkie ra-
chuby i przysz∏e plany oparte na zobowiàzaniach instytucji finanso-
wych czy nawet rzàdowych gwarancjach. Tym ∏atwiej, ˝e w tej sytuacji,
system ochrony, który – wierzymy – mo˝e nam to bezpieczeƒstwo
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30 U. Beck, Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986), Spo-
∏eczeƒstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoÊci, Scholar, Warszawa 2004. 
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zagwarantowaç, staje si´ wartoÊcià samà w sobie, spo∏ecznym celem
i zarazem autonomicznym bytem (zawsze wi´c w pewnym stopniu
wyalienowanym), któremu nale˝y s∏u˝yç, choçby ze wzgl´du na wià-
zane z nim nadzieje. Wobec braku innych mo˝liwoÊci zabezpieczeƒ
pozostaje jedynie oferta wygenerowana przez klas´ politycznà, po-
wo∏anà przecie˝ do zarzàdzania spo∏ecznym ryzykiem. Spór i prze-
targ polityczny, którymi g∏ównie pos∏uguje si´ klasa polityczna,
okazujà si´ jednak metodà oferujàcà mo˝liwoÊci ograniczone naj-
cz´Êciej jedynie do rozwiàzaƒ poprawnych politycznie, tzn. niewykra-
czajàcymi poza ramy partyjnej ideologii oraz dominujàcych stereo-
typów myÊlenia o gospodarce. W efekcie, poruszamy si´ w kr´gu tych
samych dogmatów i narzucanych przez nie rozwiàzaƒ.

W komentowanej tutaj praktyce zarzàdzania ochronà zdrowia,
które jest traktowane jako uprawianie polityki zdrowotnej, polegajàce
na reformowaniu systemu ochrony zdrowia (co sprowadza si´, niestety,
jedynie do jego ciàg∏ego naprawiania i/lub remontowania), brak filo-
zoficznych i politykospo∏ecznych imponderabiliów, choçby w postaci
interpretacji nadrz´dnych wartoÊci, zasad i regu∏ wyznaczania celów
spo∏ecznych oraz sposobów ich osiàgania odpowiednich dla obecnego
etapu rozwoju wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw, nie jest jednak odczuwany
jako szczególna dolegliwoÊç czy istotna przeszkoda w wype∏nianiu
przez polityków-decydentów ich politycznej roli w ˝yciu publicznym
kraju. Miejsce owych imponderabiliów wype∏nia bowiem ich specy-
ficzny substytut, który – niczym kategoryczny imperatyw – determinuje
myÊlenie i dzia∏anie polityków-decydentów, tym skuteczniej i bardziej
bezwarunkowo, im mniej jest uÊwiadamiany. Najogólniej rzecz bioràc,
mo˝na przyjàç, ˝e ów imperatyw – co i jak nale˝y robiç, reformujàc
system ochrony zdrowia, wynika ze sposobu postrzegania i rozumienia
zmian dokonujàcych si´ we wspó∏czesnym Êwiecie. Imperatyw ten
mo˝emy najproÊciej objaÊniç, wskazujàc na przyczyny trendów zmian
jakie opisuje Win de Gooijer, t∏umaczàc przeobra˝enia systemów
ochrony zdrowia we wspó∏czesnych krajach Unii Europejskiej. 31
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31 W. de Gooijer, Trends in EU Health Care Systems, „Springer Scence+Business
Media”, LLC, New York, 2007.
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Kierunek tych zmian i sposoby ich wprowadzania wynikajà z moty-
wacji opartych na mitach, powszechnych opiniach i przeÊwiadcze-
niach, ˝e w wyniku post´pujàcej, nieuniknionej globalizacji poszcze-
gólne paƒstwa skazane sà na ostrà rywalizacj´ na globalnym rynku.
Ponoszone przez paƒstwa koszty zabezpieczeƒ spo∏ecznych os∏abiajà
ich konkurencyjnà pozycj´. Stàd w∏aÊnie biorà si´ goràczkowe po-
szukiwania nowych metod finansowania poszczególnych zabezpieczeƒ
i próby realokacji odpowiedzialnoÊci pomi´dzy rzàdem i organiza-
cjami spo∏ecznymi. W analizowanych przez cytowanego autora doku-
mentach rzàdowych, partii politycznych, gremiów eksperckich, w unij-
nych dokumentach programowych, podobnie zresztà jak w analo-
gicznych dokumentach publikowanych w USA dominuje poglàd,
który najlepiej wyra˝ajà s∏owa prezydenta Clintona, ˝e narody, tzn.
gospodarki narodowe, sà niczym wielkie korporacje rywalizujàce
na globalnym rynku. 32 To w∏aÊnie globalny rynek ostatecznie okreÊli
nie tylko zasady solidarnoÊci spo∏ecznej, ale w ogóle sposób orga-
nizacji ca∏ych spo∏eczeƒstw. 33 Taki paradygmat myÊlenia opiera si´
zarazem na dwóch dogmatach: o prymacie neoliberalnego porzàdku
ekonomicznego oraz o nowej moralnoÊci artyku∏owanej w formie
tzw. teorii „publicznego wyboru”. 34 Obydwa te dogmaty – neolibe-
ralizacji rynku i indywidualizacji popytu i poda˝y – wzajemnie si´
wspierajàc, stanowià zarazem ideologicznà podstaw´ legitymizujàcà
dzia∏ania zmierzajàce do systematycznego ograniczania wydatków
na zabezpieczenia spo∏eczne. W rezultacie, coraz wi´ksza liczba ludzi
nie uczestniczy w ogólnym wzroÊcie dobrobytu. 35

Mo˝na zatem wykazaç, ˝e legitymizacja modelu ochrony zdrowia
niezale˝nie od tego czy oparta na apoteozie rynku, czy na omnipo-
tencji paƒstwa, czy na spontanicznej aktywnoÊci obywatelskiej nie
stanowi r´kojmi efektywnoÊci tej ochrony. Zresztà sama legitymizacja,
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32 Tam˝e, s. 61.

33 Tam˝e, s. 62.

34 Tam˝e, s. 67-75.

35 Tam˝e, s. 76.
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zarówno modelu etatystycznego, rynkowego jak i partycypacji oby-
watelskiej wydaje si´ niepe∏na 36 i przez to nad wyraz krucha i nie-
spójna. Natomiast modele hybrydowe ∏àczà, niestety, nie tylko zalety
poszczególnych modeli sk∏adowych, ale te˝ (a czasem przede wszystkim)
ich wady. Stàd ograniczona efektywnoÊç opartych na nich systemów
ochrony zdrowia i koniecznoÊç ich ciàg∏ego, gruntownego reformo-
wania. Ponadto, zale˝nie od tego, jaka opcja polityczna przejmuje
rzàdy w paƒstwie, niezw∏ocznie dokonuje reformy struktur systemu
ochrony zdrowia, nierzadko nie zmieniajàc nawet samego modelu
i stosownych uregulowaƒ dotyczàcych zabezpieczenia zdrowotnego.
W tej sytuacji, za∏o˝enia kolejnej reformy systemu ochrony zdrowia,
zamiast do zasad modelowych, odwo∏ujà si´, na przyk∏ad, do rodzimej,
d∏ugoletniej tradycji i/lub mi´dzynarodowych standardów, i/lub
eklektycznie dobranych zagranicznych uregulowaƒ formalno-prawnych
oraz podobnie wyselekcjonowanych rozwiàzaƒ organizacyjnych. Legi-
tymizacja parametryczna oparta na gruntownym, epidemiologicznym
rozeznaniu potrzeb zdrowotnych sankcjonuje jedynie s∏usznoÊç
projektowanej w ten sposób kolejnej reformy systemu ochrony zdrowia.

1.5.   KOSZYK GWARANTOWANYCH ÂWIADCZE¡

ZDROWOTNYCH W DOKTRYNIE ZDROWOTNEJ

I W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

Niezale˝nie od kryteriów filozoficzno-ideologicznych, socjologiczno-
-demograficznych czy ekonomicznych, o zakresie zobowiàzaƒ
paƒstwa w ochronie zdrowia oraz o sposobie realizacji tych zobo-
wiàzaƒ przesàdzajà równie˝ kryteria medyczno-technologiczne.
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36 Nade wszystko brakuje tym modelom (a tym bardziej wyprowadzanym z nich
doktrynom) dostatecznej legitymizacji (1) filozoficzno-ideologicznej, (2) parame-
trycznej – epidemiologicznej i ekonomicznej, (3) metodyczno-technologicznej, (4)
prakseologiczno-zadaniowej.
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Przesàdzajà w sposób szczególny, bowiem – niezale˝nie od wszelkich
innych racji – stanowià warunek sine qua non neutralizowania za-
równo wi´kszoÊci skutków utraty zdrowia jak i ich przyczyn. Okre-
Êlajà, które z tych skutków i przyczyn realnie mogà byç neutralizo-
wane na aktualnym etapie technologicznego rozwoju. Dzi´ki temu,
a tak˝e bioràc pod uwag´ koszty owej neutralizacji oraz parametry
epidemiologiczne danej populacji, jesteÊmy w stanie wyartyku∏owaç
przes∏anki doktryny zdrowotnej w ramach dowolnego modelu
ochrony zdrowia. Tà drogà, w sposób mo˝liwie metodologicznie po-
prawny i najbardziej merytorycznie zasadny, budujemy fundament
doktryny zdrowotnej, bez której zarzàdzanie systemem ochrony
zdrowia (tj. uprawianie polityki zdrowotnej) jest niczym ˝eglowanie
bez kompasu. ZaÊ powsta∏y w ten sposób fundament oka˝e si´ tym
pewniejszy, im bardziej wartoÊciowy b´dzie „materia∏ budowlany”,
a w tym przypadku mo˝emy si´ pos∏u˝yç materia∏em szczególnie
dogodnym na u˝ytek tej budowy – Êwiadczeniami zdrowotnymi, tj. tym
w∏aÊnie „dobrem”, w które paƒstwo zobowiàzane jest zaopatrywaç
swoich obywateli. Âwiadczenie zdrowotne 37 jako dobro s∏u˝àce ochronie
zdrowia obejmuje bowiem nie tylko wszelkie us∏ugi medyczne 38

i zwiàzane z nimi na ogó∏ Êwiadczenia rzeczowe, jak na przyk∏ad leki,
materia∏y i wyroby medyczne (np. protezy), a tak˝e sprz´ty rehabili-
tacyjne i rewalidacyjne, ale równie˝ Êwiadczenia pieni´˝ne (jedno-

HH
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37 Âwiadczenia zdrowotne – dzia∏ania s∏u˝àce zachowaniu, ratowaniu, przywra-
caniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia∏ania medyczne wynikajàce z procesu leczenia
lub przepisów odr´bnych, regulujàcych zasady ich wykonywania, w/g Ustawa z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408).

38 Us∏uga medyczna to (w wàskim rozumieniu) – sekwencje okreÊlonych czynnoÊci
terapeutycznych, jakie muszà byç wykonane, by pacjentowi przywróciç zdrowie.
CzynnoÊci te mogà byç wykonywane przy pomocy ró˝nej aparatury i ró˝nych Êrodków
farmakologicznych, mogà si´ uk∏adaç w rozmaite procedury odnoszàce si´ do: pro-
filaktyki, diagnozowania, prewencji, terapii, rekonwalescencji, rehabilitacji, rewalidacji
– od bardzo prostych i tanich, po z∏o˝one i drogie, w/g R. Holly, Materia∏y dydak-
tyczne studiów podyplomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia,
Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ,
¸ódê-Warszawa 2010. 
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razowe; okresowe; na ogó∏ na czas rekonwalescencji, rehabilitacji,
rewalidacji oraz bezterminowe), a wi´c pe∏en asortyment dzia∏aƒ
zapewniajàcych nie tylko neutralizacj´ skutków realizacji ryzyka
utraty zdrowia, ale równie˝ neutralizacj´ przyczyn powodujàcych
realizowanie si´ tego ryzyka.

Wszystkie te dzia∏ania tworzà w∏aÊnie zbiór ró˝norakich Êwiadczeƒ
zdrowotnych, spoÊród których konfigurowany jest pakiet (podzbiór
owego zbioru) Êwiadczeƒ kwalifikowanych (g∏ównie wedle kryteriów
medycznych, spo∏ecznych, ekonomicznych) do dystrybucji wÊród
uprawnionych cz∏onków populacji (z tytu∏u samego obywatelstwa,
posiadania stosownej polisy ubezpieczeniowej, przynale˝noÊci do
okreÊlonej kategorii socjodemograficznej itp.) Dystrybucj´ t´ (za-
opatrzenie w okreÊlone Êwiadczenia) gwarantuje ustawodawstwo
paƒstwa – stàd: koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych.

HI

Rozdzia∏ I
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Tabela 2. Rodzaje, zakres i charakter Êwiadczeƒ zdrowotnych

HJ

1.5. Koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych

• Us∏ugi medyczne
– profilaktyczne

– diagnostyczne

– prewencyjne

– ratownicze

– zabiegowe

– rehabilitacyjne

– rewalidacyjne

– zachowawcze

– piel´gnacyjne

– opiekuƒcze

– paliatywne

• Us∏ugi piel´gnacyjne

• Us∏ugi opiekuƒcze

• Us∏ugi assistance
(med.)

• Us∏ugi concierge

• Materia∏y medyczne

• Wyroby medyczne

• Sprz´t medyczny
i „oko∏omedyczny”

• Leki i Êrodki 
farmakologiczne

• Wyp∏aty jednorazowe
– rekompensacyjne

– za zdarzenie –
z tytu∏u choroby
i/lub wypadku 

– za procentowy
ubytek zdrowia

– za wyliczonà szkod´
na zdrowie 

– za ból, cierpienie,
doznanà krzywd´
z powodu choroby
lub wypadku 
(zadoÊçuczynienie)

• Wyp∏aty okresowe –
kompensacyjne

– na czas choroby
– na czas 

rekonwalescencji
– na czas 

rehabilitacji
– na czas 

rewalidacji
– na czas 

reorientacji 
zawodowej

• Wyp∏aty 
bezterminowe –
rentowe (za trwa∏e
negatywne skutki
zdrowotne choroby
lub wypadku 
i nieszcz´Êliwego
zdarzenia)

èród∏o: opracowanie w∏asne w/g: R. Holly, Materia∏y dydaktyczne dla studiów po-
dyplomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uni-
wersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut
Ubezpieczeƒ, ¸ódê-Warszawa 2009.

ÂWIADCZENIA ZDROWOTNE

NIERZECZOWE RZECZOWE FINANSOWE
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O zawartoÊci i kszta∏cie koszyka przesàdza przede wszystkim:
(1) rodzaj modelu ochrony zdrowia, w ramach którego i na u˝ytek
którego koszyk jest tworzony oraz (2) hierarchia i interpretacja
wartoÊci i zasad (równoÊç, solidaryzm spo∏eczny, wolnoÊç „do” i „od”,
sprawiedliwoÊç spo∏eczna, efektywnoÊç), na których dany model si´
opiera, które go w najwi´kszym stopniu legitymizujà i okreÊlajà gra-
nice jego to˝samoÊci – dopuszczalny „zakres zmiennoÊci” okreÊlonych
w ten sposób postaci, w jakich jest on traktowany w praktyce spo-
∏ecznej ochrony zdrowia jako obowiàzujàcy wzorzec zaopatrzenia
w Êwiadczenia. Zauwa˝my ponadto, ˝e rodzaje poszczególnych modeli
rzadko wyst´pujà w formie „czystej” – sà przewa˝nie hybrydami, stad
wieloÊç mo˝liwych postaci w jakich owe koszyki pojawiajà si´ w sys-
temach zabezpieczeƒ ró˝nych krajów oraz pozorna dowolnoÊç spo-
sobów konfigurowania Êwiadczeƒ zdrowotnych, które si´ na nie
sk∏adajà. W tej sytuacji, najprostszymi kryteriami ich konstruowania,
klasyfikowania i przyporzàdkowywania poszczególnym modelom ochrony
zdrowia sà: (1) zasady i sposób w∏àczania – wy∏àczania Êwiadczeƒ oraz
(2) zakres i sposób gwarancji zaopatrzenia w poszczególne rodzaje
Êwiadczeƒ zdrowotnych beneficjentów systemu.

Zgodnie z tymi kryteriami koszyki gwarantowanych Êwiadczeƒ
zdrowotnych mo˝emy podzieliç (na przyk∏ad i przede wszystkim)
na pozytywne – enumeratywnie obejmujàce tylko te Êwiadczenia, w które
gwarant (paƒstwo, powo∏ane w tym celu instytucje) zobowiàzuje si´,
na okreÊlonych zasadach, zaopatrywaç beneficjentów systemu, oraz
negatywne – enumeratywnie obejmujàce tylko te Êwiadczenia, w które
beneficjenci zaopatrywani nie b´dà ze wzgl´du na brak gwarancji
lub ze wzgl´du na zakaz ich dystrybuowania i/lub stosowania; wszystkie
inne Êwiadczenia sà tym samym gwarantowane lub dost´pne na innych
zasadach (na ogó∏ komercyjnych).

Koszyk, w ramach danego modelu ochrony zdrowia, zawsze jest
jeden, aczkolwiek ze wzgl´du na zasady i sposób w∏àczania doƒ –
wy∏àczania zeƒ okreÊlonych Êwiadczeƒ oraz zakres i sposób gwarancji
zaopatrzenia beneficjentów w te Êwiadczenia, mo˝emy tworzyç – 

HK

Rozdzia∏ I
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na u˝ytek tego samego modelu – ró˝ne konfiguracje poszczegól-
nych rodzajów Êwiadczeƒ w∏àczanych – wy∏àczanych na ró˝nych za-
sadach i w ró˝ny sposób gwarantowanych beneficjentom systemu.
Korzystajàc z tej w∏aÊnie mo˝liwoÊci, poszczególne ekipy rzàdowe,
pozostajàc wierne ideologicznym za∏o˝eniom ustrojowym paƒstwa,
tworzà ró˝ne doktryny zdrowotne i – zgodnie z nimi – restrukturyzujà
(reformujà) zastany system ochrony zdrowia. Z tych te˝ wzgl´dów,
w doktrynach zdrowotnych i systemach ochrony zdrowia niektórych
krajów funkcjonujà koszyki z∏o˝one z kilku nawet „filarów” obejmu-
jàcych ró˝ne rodzaje Êwiadczeƒ w∏àczanych – wy∏àczanych na ró˝nych
zasadach. 39

Z punktu widzenia zobowiàzaƒ paƒstwa wobec beneficjentów
systemu ochrony zdrowia (odpowiednioÊci tych zobowiàzaƒ do fak-
tycznych potrzeb zdrowotnych spo∏eczeƒstwa, do oczekiwaƒ spo-
∏ecznych w tym zakresie oraz realnych mo˝liwoÊci wywiàzania si´
z przyj´tych zobowiàzaƒ) najwa˝niejsze jest zdefiniowanie minimalnego
poziomu optymalnego zakresu i standardu Êwiadczeƒ zdrowotnych,

HL
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39 Taki charakter ma na przyk∏ad koszyk holenderski we wprowadzonym w 2006 r.
w tym kraju tzw. publiczno-prywatnym systemie ochrony zdrowia (por. np.: H. Ma-
arse, E. Bartholomée, A Public-Private analysis of the New Dutch Health Insurance
System, „European Journal of Health Economics”, 8 (2007), s. 77-82; B. Wi´ckowska,
Partnerstwo publiczno-prywatne w zastosowaniu ubezpieczeƒ w systemie zabezpieczenia
zdrowotnego – przyk∏ad Holandii, „WiadomoÊci Ubezpieczeniowe”, nr 1/2009; 
W. Schäfer, M. Kroneman, W. Boerma, M. van den Berg, G. Westert, W. Devillé, 
E. van Ginneken, The Netherlands, [w:] Health system review, Health Systems in
Transition, 2010, s. 1-229; tak˝e M. W∏adysiuk, K. Malinowska, Holandia – êród∏a fi-
nansowania opieki zdrowotnej, koszyk Êwiadczeƒ i zarzàdzanie sk∏adkà, [w:] Ubezpie-
czenie zdrowotne a koszyki Êwiadczeƒ, CEESTAHC, Kraków-Warszawa 2011, s.
267-312.); w publikacjach niektórych autorów wspomniane „filary” identyfikowane
sà jako odr´bne koszyki, funkcjonujàce w ramach jednego systemu ochrony zdrowia.
Wynika to z niejednoznacznej (z punktu widzenia przyj´tych przez nas tutaj kryte-
riów identyfikacyjnych i zasad typologicznych) definicji koszyka i/lub Êwiadczeƒ
zdrowotnych i/lub procedur medycznych wzgl´dnie braku w∏aÊciwych kryteriów i/lub
konsekwencji przy typologizowaniu i klasyfikowaniu koszyków; por np. W. P. Kalbarczyk,
K. ¸anda, M. W∏adysiuk, Ubezpieczenie zdrowotne a koszyki Êwiadczeƒ, CEESTAHC,
Kraków-Warszawa 2011, s. 536-539.
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jakie winny znaleêç si´ w koszyku Êwiadczeƒ gwarantowanych przez
paƒstwo swoim obywatelom. OkreÊlenie rzeczonego minimum oka-
zuje si´ bowiem kluczowym problemem ka˝dej doktryny zdrowotnej
– jej realnoÊci i przydatnoÊci w zarzàdzaniu systemem ochrony zdrowia,
problemem, który warunkuje mo˝liwoÊç uprawiania spójnej, racjo-
nalnej i efektywnej polityki zdrowotnej.

Wyznaczenie owego minimum w odniesieniu do zakresu Êwiadczeƒ
i poziomu ich standardu (g∏ównie jakoÊci) zdeterminowane jest ko-
mentowanymi ju˝ wczeÊniej uwarunkowaniami spo∏ecznymi, demo-
graficznymi, epidemiologicznymi czy ekonomicznymi oraz – w sposób
szczególny – medyczno-technologicznymi. Kryteria medyczno-
-technologiczne przesàdzajà bowiem nie tylko o tym, które choroby
i skutki pozachorobowe utraty zdrowia mogà byç poddane terapii,
w jakim zakresie, w jaki sposób i w jakim czasie, ale te˝ jakim kosztem
– jakie Êrodki sà konieczne do przywrócenia zdrowia w przypadku
okreÊlonych przyczyn i skutków jego utraty. Stàd te˝ projektujàc
doktryn´ ochrony zdrowia, najpierw bierzemy pod uwag´ te w∏aÊnie
kryteria i nast´pnie konfrontujemy je z pozosta∏ymi uwarunkowa-
niami okreÊlajàcymi realne mo˝liwoÊci danego systemu ochrony
zdrowia. Tak wi´c neutralizowanie zagro˝eƒ i/lub skutków utraty
zdrowia z przyczyn chorobowych i pozachorobowych zale˝y przede
wszystkim od mo˝liwych do zastosowania procedur medycznych
(terapeutycznych obejmujàcych zarówno us∏ugi medyczne, piel´-
gnacyjne, opiekuƒcze jak i oko∏omedyczne). Wywodzàc sens tego
terminu z corocznie aktualizowanego wykazu Curent Procedural 
Terminology 40, mo˝emy okreÊliç procedur´ medycznà jako sekwencj´
czynnoÊci lekarskich (w zakresie profilaktyki, diagnostyki, prewencji,
leczenia zabiegowego, rehabilitacyjnego, zachowawczego, piel´gnacyjno-

IC

Rozdzia∏ I

40 Current Procedural Technology (CPT) to cyklicznie (corocznie) publikowany
w USA wykaz ok. 8 tys. stale aktualizowanych, stosownie do post´pu technologii
medycznych, procedur spe∏niajàcych kryteria EBM (medycyny opartej na dowodach).
„Procedury umieszczone w CPT muszà mieç skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo udowod-
nione w publikacjach naukowych, byç wykonywane przez wielu fachowych pracow-
ników, mieç rekomendacj´ towarzystw naukowych i stanowiç odr´bne, dajàce si´
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-opiekuƒczego i paliatywnego konfigurowane stosownie do rozpo-
znanej (wg ICD-9CM oraz ICD-10) choroby i cz´Êci cia∏a, której
ona dotyczy oraz aktualnego stanu klinicznego pacjenta) wykony-
wanych przy u˝yciu stosownych leków, materia∏ów, wyrobów i urzà-
dzeƒ oraz przy ewentualnym wsparciu Êwiadczeniami finansowymi.

Procedury potencjalnie obejmujà zatem wszystkie nierzeczowe
i rzeczowe Êwiadczenia zdrowotne przy równoczesnym, jednoznacznym
ich przypisaniu do okreÊlonych przyczyn i skutków utraty zdrowia.
Dzi´ki temu, wydzielajàc te grupy chorób i nieszcz´Êliwych zdarzeƒ,
ze wzgl´du na które – z powodów spo∏ecznych, epidemiologicznych,
gospodarczych, demograficznych itp. – paƒstwo winno gwarantowaç
ochron´ w standardzie mo˝liwie najwy˝szym (jednak˝e przynaj-
mniej na minimalnym poziomie akceptowalnej skutecznoÊci i jakoÊci),
tworzymy „pozytywny” koszyk Êwiadczeƒ gwarantowanych.

ID

1.5. Koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych

zidentyfikowaç Êwiadczenie... kody i definicje CPT sà punktem wyjÊciowym do przy-
pisania ka˝dej procedurze wzgl´dnej wartoÊci (powstaje w ten sposób skala wzgl´dnych
wartoÊci – Resource Based Relative Value Scale), która nast´pnie jest podstawà do
wyceny procedur.”, w/g Terminologia procedur medycznych CPT-PL 2006, American
Medical Association, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2006, s. VIII.
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Schemat 2. Model „pozytywno-restrykcyjnego” koszyka gwaranto-
wanych procedur medycznych

èród∏o: opracowanie w∏asne w/g: R. Holly, Materia∏y dydaktyczne dla studiów po-
dyplomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uni-
wersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut
Ubezpieczeƒ, ¸ódê-Warszawa 2009.
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minimalny
poziom
akceptowalnej
skutecznoÊci
i jakoÊci

procedury

standard

dopuszczalne
ok 7 000

zabronione
ze wzgl´dów
etycznych,
ideologi-
cznych,
religijnych
lub 
niespe∏nienie
kryteriów 
EBM

granica
minimalnego
zakresu
gwarancji

gwarantowane
(ok. 800-1 000)
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Koszyk „pozytywny” tworzà wi´c te wszystkie procedury, których
w ˝aden sposób nie mo˝na pominàç ze wzgl´du na wymagany (tra-
dycjà, „umowà spo∏ecznà”, przepisami prawa...) zakres ochrony zdrowia.
Ów minimalny zakres ochrony zdrowia wyznacza „z drugiej strony”
minimalna liczba procedur niezb´dnych do jego pokrycia. 41

W przypadku, gdy liczba wyspecyfikowanych w ten sposób pro-
cedur okazuje si´ zbyt du˝a i/lub wyspecyfikowane procedury oka-
zujà si´ zbyt kosztowne do ich sfinansowania przez paƒstwowego/
publicznego p∏atnika, konieczne staje si´ ograniczenie standardu
tych procedur (ograniczenie liczby/jakoÊci leków oraz materia∏ów
i urzàdzeƒ medycznych stosowanych w ramach procedur, skrócenie
czasu hospitalizacji i/lub rehabilitacji, obni˝enie standardu „hote-
lowego” w szpitalach itp.) przy równoczesnym ograniczeniu Êwiadczeƒ
finansowych wspierajàcych terapi´. Ograniczenia te nie mogà jednak
przekroczyç granicy wyznaczanej przez standardy minimalnej akcep-
towalnej skutecznoÊci i jakoÊci leczenia.

IF

1.5. Koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych

41 Wykaz obejmujàcy minimalnà liczb´ procedur koniecznych z punktu widzenia
precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów mo˝e byç ustalany (a nast´pnie cyklicznie ak-
tualizowany) na wiele ró˝nych sposobów. Najbardziej metodologicznie poprawna,
aczkolwiek ˝mudna, wymagajàca przewa˝nie wieloletnich prac przygotowawczych,
zwiàzanych zarówno z analizami epidemiologicznymi, demograficznymi, jak te˝
szczegó∏owymi wyliczeniami kosztów wr´cz poszczególnych czynnoÊci lekarskich,
jest analiza i procedura Health Technology Assessment (HTA). Pierwszy kilkuosobowy
zespó∏ powo∏any w tym celu przez Ministra Zdrowia prof. Z. Relig´ w roku 2007, nie
mogàc pos∏u˝yç si´ metodà HTA, zwróci∏ si´ do ówczesnych konsultantów krajowych
z proÊbà o wyspecyfikowanie tych procedur, które – z punktu widzenia reprezento-
wanych przez nich specjalnoÊci – sà absolutnie niezb´dne. Jednak˝e nadzieja na wy-
specyfikowanie tà drogà oko∏o 800-1000 spoÊród kilku tysi´cy procedur, które utwo-
rzy∏yby „pozytywny” koszyk, okaza∏a si´, z ró˝nych powodów, niemo˝liwa do spe∏-
nienia, g∏ównie ze wzgl´du na fakt, i˝ konsultanci traktowali jako „absolutnie nie-
zb´dne” praktycznie wszystkie istniejàce procedury, wykraczajàc nawet poza katalog NFZ.

42 W istocie jest to jednak koszyk „pozytywny”, bowiem obejmuje wszystkie
procedury spe∏niajàce kryteria EBM, z wyjàtkiem procedur wy∏àczonych.
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Wedle zgo∏a odwrotnych za∏o˝eƒ powstaje koszyk gwarantowanych
Êwiadczeƒ zdrowotnych zwany „negatywnym” 42, poniewa˝ jego kon-
strukcja i zawartoÊç sprowadza si´ do wyspecyfikowania procedur
wy∏àczonych (ze wzgl´dów etycznych, religijnych, ideologicznych,
zwyczajowych, jak na przyk∏ad procedury aborcyjne, zap∏odnienia
in vitro, przetaczania krwi, pryncypiów eugeniki genetycznej, eutanazji
itp.) oraz zabronionych (ze wzgl´du na niespe∏nianie kryteriów EBM,
np. niektóre procedury tzw. medycyny naturalnej).

Schemat 3.  Model „negatywnego” koszyka gwarantowanych procedur
lub „pozytywnego dla wszystkich procedur EBM”

èród∏o: opracowanie w∏asne (R. Holly, Materia∏y dydaktyczne studiów podyplomowych
Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uniwersytet Me-
dyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ,
¸ódê-Warszawa 2009).
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Utworzenie koszyka „negatywnego” okazuje si´ nieporówny-
walnie prostsze – wystarczy wy∏àczyç procedury nieakceptowane ze
wzgl´dów etycznych, religijnych, ideologicznych itp. oraz te, które nie
spe∏niajà wymogów okreÊlonych kryteriami EBM. Koszyk ten jed-
nak staje si´ przys∏owiowà „kulà u nogi” ka˝dego systemu ochrony
zdrowia. Na ogó∏ nie jest bowiem mo˝liwe, nawet w bardzo boga-
tych krajach, zagwarantowanie na równych prawach wszystkim oby-
watelom/beneficjentom systemu pe∏nego dost´pu do wszystkich do-
puszczonych do terapii procedur, wykonywanych przy tym w mo˝li-
wym najwy˝szym standardzie. Dlatego te˝ wszystkie systemy ochrony
zdrowia „obs∏ugujàce” tego typu koszyki skazane sà, niejako z za-
∏o˝enia, na chronicznà niewydolnoÊç, tolerowanie nierównoÊci
w dost´pie do Êwiadczeƒ, obni˝anie skutecznoÊci i jakoÊci leczenia,
przyznawanie niektórym grupom socjodemograficznym ró˝norakich
przywilejów niweczàcych równowag´ finansowà systemu, nara˝ajàcych
system na kolejne za∏amania i – w konsekwencji – skazujàcych go
na ciàg∏e „remontowanie”. 

Najlepszym tego przyk∏adem jest w∏aÊnie wspó∏czesny system
ochrony zdrowia funkcjonujàcy w Polsce od wrzeÊnia 2009 r. – jedynie
deklaratywnie „pozytywny”, bowiem obejmujàcy wszystkie procedury,
które sà mo˝liwe do wykonania w realiach systemu, tj. te, które spe∏-
niajà warunki EBM oraz mogà byç technicznie wykonane i sfinan-
sowane. 43

Jednoznacznie zdefiniowany i w∏aÊciwie skonstruowany koszyk
gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych okazuje si´ zatem nie tylko
niezb´dnym instrumentem zarzàdzania ochronà zdrowia (uprawiania
efektywnej polityki zdrowotnej), ale równie˝ kryterium oceny mo˝-
liwoÊci danego systemu ochrony i narz´dziem identyfikacji przyczyn

IH

1.5. Koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych

43 Patrz: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych; tak˝e: Ustawa z dn. 25 czerwca 2009r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz
ustawy o cenach.
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jego niewydolnoÊci. Pozwala przy tym precyzyjnie okreÊliç rodzaj,
liczb´, zakres i standard Êwiadczeƒ bazowych (podstawowych) oraz
wyznaczyç granice mi´dzy tymi Êwiadczeniami a Êwiadczeniami, które
mogà/powinny byç traktowane jako ekstraordynaryjne (dodatkowe).
Staje si´ tym samym niezb´dnà podstawà formalnego i merytorycz-
nego rozgraniczenia dwóch najwa˝niejszych sektorów ochrony
zdrowia w ka˝dym modelu hybrydowym – paƒstwowego/publicznego
i prywatnego. Bez tego zaÊ nie jest mo˝liwe ustalenie w∏aÊciwych dla
efektywnego systemu ochrony zdrowia ról i relacji pomi´dzy tymi
sektorami i – w konsekwencji – zdefiniowania i wprowadzenia do
systemu poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ zdrowotnych w taki
sposób, by nie tylko sobie wzajemnie nie wadzi∏y, ale – wspierajàc si´
wzajemnie – generowa∏y efekt synergii.

II

Rozdzia∏ I
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Rozdzia∏ drugi

UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  

WW  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  

WW  PPOOLLSSCCEE

2.1.    ZA¸O˚ENIA UBEZPIECZENIOWEGO MODELU

OCHRONY ZDROWIA

Âwiadomi kontestowanych tutaj niedostatków teoretycznych
oraz braków metodologicznych koncepcji zarzàdzania zmianà
w ochronie zdrowia, ale tak˝e potrzeb i mo˝liwoÊci w tym zakresie,
dalszy wywód b´dzie prowadzony w ramach dwóch równoleg∏ych
wspierajàcych si´ nurtów rozwa˝ania o charakterze (1) hipotetyczno-
-dedukcyjnym – poszukujàc odpowiedzi na pytania: (a) czy idea i me-
toda ubezpieczenia mo˝e/powinna byç uniwersalnà zasadà organi-
zacji ochrony zdrowia, bez wzgl´du na to, czy mo˝e/powinna/musi
byç równoczeÊnie wspierana przez zasady rynkowe, etatystyczne,
charytatywne?, (b) jaki kszta∏t winna przyjàç organizacja ochrony
zdrowia wed∏ug modelu ubezpieczeniowego?, (c) czy wygenerowany
w ten sposób kszta∏t systemu ochrony zdrowia jest/b´dzie w∏aÊciwy

IJ
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w polskich warunkach?; oraz o charakterze (2) pragmatycznym –
(a) czy konsekwentne podporzàdkowanie idei i metodzie ubezpie-
czenia organizacji ochrony zdrowia w Polsce mo˝e (na okreÊlonych
warunkach) stanowiç remedium na chronicznà niewydolnoÊç systemu
ochrony zdrowia w naszym kraju?, (b) je˝eli tak, to jakich ubezpieczeƒ
polski system ochrony zdrowia potrzebuje?, (c) jakie ubezpieczenia
i w jaki sposób powinny byç wprowadzone do polskiego systemu
ochrony zdrowia?

Ka˝da ludzka dzia∏alnoÊç opiera si´ na okreÊlonej wiedzy odno-
szàcej si´ do przedmiotu tej dzia∏alnoÊci. Charakter i jakoÊç wiedzy
– sk∏adajàcych si´ na nià teorii, za∏o˝eƒ, metod weryfikacji i empi-
rycznych ustaleƒ, przesàdza o wynikach dzia∏alnoÊci, zarówno tych
bezpoÊrednich, jak i tych poÊrednich, objawiajàcych si´ w ró˝nych
formach i w odleg∏ych okresach. Inne b´dà zatem wyniki dzia∏aƒ
opartych na mitach, przesàdach, tzw. „pobo˝nych ˝yczeniach”, do-
brych ch´ciach czy, tym bardziej, motywowanych g∏ównie ˝àdzà
szybkiego zysku, a inne wyniki dzia∏aƒ opartych na wiedzy, na którà
sk∏adajà si´ ustalenia wynikajàce z metodologicznie zdyscyplinowanych
badaƒ. Upraszczajàc, mo˝na przyjàç, ˝e jakoÊç naszej wiedzy, a tym
samym efekty opartych na niej dzia∏aƒ, zale˝à od stosowanych metod
badaƒ. Te z kolei sà pochodnà okreÊlonej filozofii poznania, wiedzy,
nauki. Sk∏aniajàc si´ do akceptacji poglàdu Dawida Deutscha, i˝
nowe, prze∏omowe teorie rzadko sà pochodnà prostego kumulowania
wiedzy; nie powstajà na drodze indukcji ani te˝ jako wypadkowa
ró˝nych dotychczasowych teorii nie doÊç adekwatnie opisujàcych
rzeczywistoÊç, do której si´ odnoszà 44, mo˝na si´ zgodziç, ˝e ˝adna,
najbardziej nawet oryginalna teoria nie powstaje ca∏kowicie ex nihilo,
aczkolwiek niektórym z nich rzeczywiÊcie trudno jest jednoznacznie
przypisaç wyraêne podobieƒstwo do jakichkolwiek innych teorii. 

IK

Rozdzia∏ II

44 D. Deutsch, Struktura rzeczywistoÊci, Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2006; tak˝e:
D. Deutsch, The Begining of Infinity, Allen Lane Science, New York 2011.
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PodejÊcie takie upowa˝nia do formu∏owania tez i za∏o˝eƒ dla
teorii ubezpieczeƒ zdrowotnych bez szczegó∏owego relacjonowania
i dyskutowania innych koncepcji i poglàdów, bez wzgl´du na to jak
oceniamy ich dojrza∏oÊç, metodologicznà poprawnoÊç czy praktycznà
u˝ytecznoÊç. Krytyczne odniesienia ograniczymy zatem jedynie do tych
poglàdów czy postulatów, z których wynikajà rekomendacje dla prak-
tyki spo∏ecznej, ca∏kowicie sprzeczne z prezentowanà tutaj koncepcjà
stymulowania zmiany spo∏ecznej w oparciu o paradygmat ubezpie-
czeniowy.

Rozwa˝ania na temat dokonujàcej si´ zmiany w ochronie zdrowia
i potencjalnej roli, jakà w tym procesie mo˝e odegraç ubezpieczenie
pozwalajà na podj´cie próby sformu∏owania spójnego systemu tez
i za∏o˝eƒ niezb´dnych do wygenerowania takich rodzajów ubezpieczeƒ
zdrowotnych, które dla polskiego systemu ochrony zdrowia oka˝à si´
najbardziej w∏aÊciwe – tj. istotnie wspomagajàce jego efektywnoÊç.

Zak∏adajàc, ˝e restrukturyzacja polskiego systemu ochrony
zdrowia winna byç prowadzona zgodnie z ideà i metodà ubezpie-
czenia, uznajemy równie˝, i˝ rola i miejsce ubezpieczenia (poszcze-
gólnych rodzajów ubezpieczeƒ) w tym systemie wynika z przyj´tego
modelu zabezpieczenia zdrowotnego oraz sposobu jego instytucjo-
nalizacji w∏aÊnie w postaci systemu ochrony zdrowia. Je˝eli zatem
podejmujemy prób´ odpowiedzi na pytanie, jakich ubezpieczeƒ po-
trzebuje polski system ochrony zdrowia, musimy najpierw okreÊliç
polski model zabezpieczenia zdrowotnego (przynajmniej jego uwa-
runkowania i charakter) oraz wynikajàce stàd za∏o˝enia dotyczàce
konstrukcji i zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – jakie
byç powinny i jakie realnie byç mogà.

Komentowany w poprzednim rozdziale niedostatek filozoficznych
czy choçby ideologicznych za∏o˝eƒ, z których ka˝dy model ochrony
zdrowia winien wyrastaç, a tak˝e niespójnoÊç obecnie funkcjonujà-
cego w Polsce systemu ochrony zdrowia (co, ponad wszelkà wàtpli-
woÊç, jest jednà z g∏ównych przyczyn jego niewydolnoÊci) sk∏ania do
podj´cia próby opracowania oryginalnego konstruktu teoretycznego,
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nieobcià˝onego tradycyjnymi podzia∏ami, sposobami klasyfikacji
czy uwik∏aniami terminologicznymi. Wydaje si´, ˝e jest to najkrótsza
droga prowadzàca do sformu∏owania katalogu kryteriów niezb´d-
nych do zdefiniowania celów, którym ubezpieczenie (poszczególne
rodzaje ubezpieczeƒ zdrowotnych) mogà najlepiej s∏u˝yç w systemie
ochrony zdrowia. Rekomendowana tutaj idea organizacji systemu
ochrony zdrowia w oparciu o paradygmat ubezpieczeniowy, w od-
ró˝nieniu od wielu innych koncepcji promujàcych ubezpieczenia
w ochronie zdrowia, nie zak∏ada bynajmniej dominacji ubezpieczenia
w systemie, podporzàdkowywania zasad jego funkcjonowania czy
struktur organizacyjnych poszczególnym, przewa˝nie arbitralnie
narzucanym, rodzajom ubezpieczeƒ zdrowotnych i rozwiàzaniom
ubezpieczeniowym. Opiera si´ bowiem na fundamentalnym za∏o˝eniu
o s∏u˝ebnej roli ubezpieczenia zarówno wobec celu zabezpieczenia
zdrowotnego – neutralizowania ryzyk zdrowotnych, jak i wobec samej
instytucjonalizacji tego zabezpieczenia – systemu zapewniajàcego
ochron´ zdrowia. Konsekwentne stosowanie tej zasady okreÊla i in-
terpretuje zarówno sens jak i definicj´ ubezpieczenia zdrowotnego,
jego przedmiot, zakres oraz sposób stosowania. Zasada ta jest te˝
podstawà kryteriów wyodr´bniania poszczególnych rodzajów ubez-
pieczeƒ zdrowotnych, oceniania ich przydatnoÊci do realizacji
okreÊlonych celów ochrony zdrowia oraz wyznaczania im roli
i miejsca w systemie ochrony. Wynika stàd zarazem koniecznoÊç
sformu∏owania definicji zdrowia, okreÊlenia mo˝liwych przyczyn jego
utraty, jak te˝ zagro˝eƒ realizacji poszczególnych celów systemu
s∏u˝àcego jego ochronie w „ubezpieczeniowych” kategoriach poj´-
ciowych, tj. w kategoriach umo˝liwiajàcych opisanie zdrowia jako
przedmiotu ubezpieczenia, ryzyk zagra˝ajàcych jego utracie, a tak-
˝e warunkujàcych i potencjalnie zagra˝ajàcych realizacji celów sys-
temu. Pozostawiajàc na u˝ytek dalszych rozwa˝aƒ bardziej szczegó-
∏owe dyskutowanie kwestii, czy ubezpieczenie mo˝e byç przydatne
dla systemu ochrony zdrowia i – je˝eli tak – to jakie, zmierzajmy do
sformu∏owania „ubezpieczeniowej” oferty dla polskiego systemu
ochrony zdrowia, najbardziej dla tego systemu przydatnej i zarazem
realnej – mo˝liwej do bezpoÊredniego wdro˝enia.

JC

Rozdzia∏ II
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Prowadzàc rozwa˝ania o ró˝nych kierunkach i mo˝liwych spo-
sobach reformowania systemu ochrony zdrowia, nieuchronnie sta-
jemy wobec problemu, jakim celom, czyim (komu) i w jakim stopniu
ma ta reforma s∏u˝yç. Co chcemy, dzi´ki owym zabiegom reforma-
torskim, osiàgnàç? Pytanie to tylko na pozór wydaje si´ retoryczne,
bowiem ju˝ najprostsza i niby bezdyskusyjna odpowiedê – ˝e oczy-
wiÊcie zwi´kszenie/poprawa wydolnoÊci systemu, jego wi´ksza efek-
tywnoÊç i dzi´ki temu, powszechne zdrowie – prowokuje jedynie do
dalszych pytaƒ o praktyk´ polityki zdrowotnej, w tym przede
wszystkim o to, jakiej doktrynie zdrowotnej winna byç ona podpo-
rzàdkowana, co jest êród∏em tej doktryny, jakie sà jej imponderabilia
– generalnie: jakie sà (wynikajà stàd) ogólne cele i szczegó∏owe zadania
tej polityki? Pytania te nieuchronnie prowadzà nas do konfrontacji
z fundamentalnà kwestià imponderabiliów systemu ochrony zdrowia,
w tym przede wszystkim z problemem merytorycznej (przedmiotowej)
legitymizacji ca∏ego wspó∏czesnego systemu zabezpieczeƒ spo∏ecznych.

Okazuje si´, ˝e bez odniesienia si´ do tej kwestii nie jesteÊmy
równie˝ w stanie projektowaç roli i miejsca ubezpieczenia w systemie
ochrony zdrowia, nie jesteÊmy bowiem w stanie doÊç jednoznacznie
zdefiniowaç ryzyka, które ubezpieczenie ma neutralizowaç; zaÊ ry-
zyko niezdefiniowane jest ryzykiem nieubezpieczalnym. Co wi´cej,
bez jednoznacznej, precyzyjnej odpowiedzi na pytanie czym jest ry-
zyko utraty zdrowia, na czym polega jego mechanizm realizowania si´,
jakie i w jakim stopniu niepo˝àdane skutki mo˝e wywo∏ywaç, nie je-
steÊmy te˝ w stanie zdefiniowaç ubezpieczenia zdrowotnego, okre-
Êliç jakiego rodzaju ubezpieczeniem ma ono byç obj´te, o jakim
charakterze, w jaki sposób ma/mo˝e ono funkcjonowaç. Innymi s∏owy,
nie wiemy w jaki sposób stosowaç metod´ ubezpieczenia do neutra-
lizacji ryzyka utraty zdrowia.

Wobec doÊç szeroko komentowanego ju˝ tutaj niedostatku impon-
derabiliów, na u˝ytek poszukiwanej przez nas odpowiedzi o przedmiot
ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym o definicj´ ryzyka utraty
zdrowia, dalsze rozwa˝ania koncentrujemy na samej definicji zdrowia,
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w której – zak∏adamy – zawiera si´ równie˝ rozumienie jego braku
i mo˝liwoÊç dedukowania o mo˝liwych skutkach tego braku, czyli –
o skutkach utraty zdrowia. 45

Konkludujàc, przyjmujemy, ˝e wobec braku jednoznacznych filo-
zoficznych, ideologicznych czy choçby doktrynalnych przes∏anek
pozwalajàcych wyraênie zdefiniowaç w∏aÊciwy dla Polski kszta∏t mo-
delu zabezpieczenia zdrowotnego, o zobowiàzaniach paƒstwa w tym
zakresie mo˝emy orzekaç g∏ównie na podstawie zapisu konstytucyj-
nego deklarujàcego „spo∏ecznà gospodark´ rynkowà” oraz wywo-
dziç je z ducha tej Konstytucji. Drugà przes∏ankà, pozwalajàcà snuç
domniemania na temat podstaw wyznaczania celów, zakresu i zasad
organizacji zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce, sà zawarte w ro-
dzimej i europejskiej tradycji humanistycznej interpretacje równoÊci,
sprawiedliwoÊci, solidaryzmu spo∏ecznego i wolnoÊci obywatelskich.
Bardziej jednoznaczne wnioski wynikajà z przes∏anki trzeciej, jakà
stanowià systemowe uwarunkowania celów, zakresu i sposobu or-
ganizacji polskiego zabezpieczenia zdrowotnego, tj. spo∏eczne
(g∏ównie kulturowe), polityczne, ekonomiczne, epidemiologiczne,
infrastrukturalne, organizacyjne, kadrowo-kompetencyjne czy de-
mograficzne uwarunkowania tego zabezpieczenia. Ponadto, bioràc
pod uwag´ mo˝liwe modelowe wzorce zabezpieczenia zdrowotnego,
polski system tego zabezpieczenia mo˝emy okreÊliç jako etatystyczno-
-publiczny, wspierany kontrolowanymi przez paƒstwo mechanizmami
rynkowymi oraz wykorzystujàcy (równie˝ w limitowanym przez paƒ-
stwo stopniu i zakresie) za∏o˝enia i metody ubezpieczeniowe; mar-
ginalnie zaÊ – inicjatyw´ i partycypacj´ obywatelskà. Bardzo wa˝na
w takim modelu systemu zabezpieczenia zdrowotnego jest rola paƒ-
stwa, na którym cià˝à obowiàzki i funkcje:

JE
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45 Godzimy si´ tym samym na swoisty unik metodologiczny, który – w tym przy-
padku – wobec komentowanego braku w∏aÊciwych podstaw merytorycznych, wydaje
si´ przynajmniej na tyle usprawiedliwiony, ˝e konieczny dla dalszego rozumowania.
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• w∏aÊcicielskie,

• regulacyjne,

• stymulacyjne,

• nadzorcze,

• popytowo-poda˝owe,

• interwencyjne,

• gwarancyjne.

W spo∏eczeƒstwach biednych uznaje si´ na ogó∏ koniecznoÊç
równej dystrybucji Êrodków na zaspokojenie elementarnych potrzeb
spo∏ecznych, w tym przede wszystkim zdrowotnych, rentowych, eme-
rytalnych, socjalnych. Jest to mo˝liwe poprzez wprowadzenie ubez-
pieczeniowych mechanizmów wyrównawczych w ramach dwóch
modeli zaopatrzenia: etatystycznego i/lub rynkowego. Wydaje si´ wi´c,
˝e optymalny dla Polski ubezpieczeniowy model systemu ochrony
zdrowia winien mieç w∏aÊnie charakter etatystyczno-rynkowy. Bio-
ràc ponadto pod uwag´ komentowane ju˝ tutaj zapisy konstytucyjne
oraz stosowne dokumenty unijne 46, rekomendowaç mo˝na taki w∏a-
Ênie kierunek stymulowania ewolucji polskiego systemu zabezpie-
czenia zdrowotnego. W takim modelu systemu wy∏aniajà si´ dwa
obszary regulacji: obligatoryjnych (Êcis∏ych) dotyczàcych strefy ubez-
pieczeƒ bazowych/podstawowych (powszechnych i obowiàzkowych)
oraz liberalnych dotyczàcych ubezpieczeƒ dodatkowych (dobrowolnych
i fakultatywnych) – publicznych, prywatnych, wzajemnoÊciowych.

JF

2.1. Za∏o˝enia ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia

46 Por. np.: Razem na rzecz zdrowia. Strategiczne podejÊcie dla UE na lata 2008-
2013, „Bia∏a Ksi´ga”, KOM (2007) 630 wersja ostateczna, Bruksela 23. X. 2007.
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Ka˝dy system by byç efektywny, musi byç kompletny (ca∏kowity)
i wewn´trznie spójny (wszystkie elementy jego struktury musza byç
komplementarne – wzajemnie uzupe∏niajàce si´ i wzajemnie wspie-
rajàce lub przynajmniej wobec siebie kompatybilne – „przystajàce”
do siebie przynajmniej na tyle, i˝ sobie nie wadzà). Zatem w spójnej
strukturze systemu winien znajdowaç si´ komplet komplementar-
nych wobec siebie elementów niezb´dnych do realizacji okreÊlonej
misji i celów, dla których system ów zosta∏ utworzony. Tym samym
nadmiar okreÊlonych elementów tak samo nie s∏u˝y efektywnoÊci
systemu jak ich brak, niedostatek lub u∏omnoÊç.

Zasady te odnoszà si´ w tym samym stopniu do wszystkich ele-
mentów, które tworzà struktur´ systemu ochrony zdrowia (jego in-
stytucji, przedsi´biorstw i organizacji s∏u˝àcych zaopatrzeniu zdro-
wotnemu), jak te˝ do samego systemu ochrony zdrowia jako ele-
mentu kompleksowego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.

Przyj´ta z za∏o˝enia okreÊlona rola i miejsce ochrony zdrowia
w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego (jako jednego z zabezpieczeƒ
szczegó∏owych) ma wi´c bezpoÊredni wp∏yw na kszta∏t modelu za-
bezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, stopieƒ kompletnoÊci danego
systemu zabezpieczeƒ spo∏ecznych oraz komplementarnoÊci jego
elementów (wzajemnego uzupe∏niania si´ i wspierania systemów
zabezpieczeƒ poszczególnych ryzyk spo∏ecznych) musi byç te˝ zali-
czony do podstawowych przes∏anek s∏u˝àcych definiowaniu celów
i zadaƒ systemu ochrony zdrowia (a przedtem jeszcze artyku∏owaniu
doktryny zdrowotnej) oraz uprawianiu polityki zdrowotnej.

JG
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Tabela 3. Ryzyka i systemy zabezpieczeƒ (przyk∏adowo w sk∏adzie
nieuwzgl´dniajàcym okreÊlonego kryterium ich wa˝noÊci,
zakresu i powszechnoÊci wyst´powania, wzajemnych relacji
i sposobu wzajemnego oddzia∏ywania) 47

Ryzyko spo∏eczne                      Zabezpieczenie systemowe

– utraty zdrowia system ochrony zdrowia

– staroÊci system emerytalny

– niepe∏nosprawnoÊci system rentowy

– biedy, ubóstwa system opieki/ochrony socjalnej

– bezdomnoÊci system mieszkalnictwa

– wykluczenia system powszechnej oÊwiaty, 
edukacji, kultury

– bezrobocia system zatrudnienia

– Êmierç (˝ywiciela) system zapomogowo-socjalno
-rentowy

– niezdolnoÊç do pracy system ochrony socjalnej

– niedo∏´stwa starczego system opiekuƒczy

– niezdolnoÊci system piel´gnacyjno-opiekuƒczy
do samodzielnej egzystencji

– macierzyƒstwa system opieki nad matkà
i dzieckiem (ochrony macie-
rzyƒstwa)

– wypadku przy pracy system zapomogowo-rentowy

– nag∏ych wydatków system zapomogowo-po˝yczkowy

èród∏o: opracowanie w∏asne w/g: R. Holly, Materia∏y dydaktyczne dla studiów po-
dyplomowych Ubezpieczenia zdrowotne i zarzàdzanie ochronà zdrowia, Uni-
wersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia Nauk i Krajowy Instytut
Ubezpieczeƒ, ¸ódê-Warszawa 2009.

JH
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47 Wymienione w tabeli ryzyka i odpowiadajàce im zabezpieczenia systemowe
nawiàzujà do tradycyjnego (zalecanego przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Pracy [MOP])
w polityce spo∏ecznej sposobu identyfikacji i opisu najwa˝niejszych ryzyk spo∏ecznych, 
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Ubezpieczenie zdrowotne (ka˝de z jego rodzajów) nie mo˝e
funkcjonowaç poza systemem ochrony zdrowia – musi natomiast sta-
nowiç element jego struktury i jako takie, musi byç jego elementem
komplementarnym (lub przynajmniej kompatybilnym), niekolidujà-
cym z innymi, istniejàcymi ju˝ w jego strukturze elementami. Stàd te˝
musi mieç ono w tej strukturze precyzyjnie okreÊlonà rol´ i miejsce.

Jak pokazuje schemat konstrukcji zabezpieczenia zdrowotnego
(por. Schemat 1, s. 40), o kszta∏cie i sposobie organizacji systemu
ochrony zdrowia przesàdzajà przede wszystkim zobowiàzania paƒ-
stwa co do zakresu, zasad i sposobu tej ochrony, której szczegó∏owe
cele, zadania i rozwiàzania organizacyjne sà sformu∏owane w postaci
urealnionej stosownie do ich wielorakich uwarunkowaƒ. Ta ureal-
niona postaç zobowiàzaƒ paƒstwa w zakresie zabezpieczenia zdro-
wotnego winna byç artyku∏owana w formie okreÊlonej doktryny
zdrowotnej, okresowo, systematycznie weryfikowanej odpowiednio
do post´pujàcego procesu zmiany spo∏ecznej (w tym przypadku wy-
ra˝ajàcej si´ g∏ównie zmianà w zakresie wspomnianych uwarunkowaƒ). 48

JI

Rozdzia∏ II

który w efekcie prowadzi do ustalenia katalogu ryzyk obecnie kontestowanego, jako nie
doÊç przystajàcego do faktycznych wspó∏czesnych potrzeb i zagro˝eƒ. Szerzej kwesti´
t´ komentowaç b´dziemy w dalszych rozdzia∏ach, g∏ównie przy okazji rozwa˝ania real-
noÊci zabezpieczeƒ gwarantowanych na podstawie ubezpieczeniowych kontraktów
spo∏ecznych (dla których precyzyjna identyfikacja i opis ryzyka stanowi podstawowy
warunek realnoÊci ubezpieczeniowych gwarancji).

48 Âwiadomie pomini´to tutaj kwesti´ mo˝liwoÊci wp∏ywania na system ochrony
zdrowia poprzez oddzia∏ywanie na kierunek i tempo zmiany spo∏ecznej, np. drogà
stymulowania poszczególnych, wymienionych wczeÊniej uwarunkowaƒ. W praktyce
uprawiania polityki zdrowotnej winniÊmy jednak mieç na uwadze równie˝ t´ mo˝li-
woÊç i – w miar´ mo˝liwoÊci – podejmowaç próby jej wykorzystywania. Dzi´ki takiej
stymulacji uzyskamy bowiem realny wp∏yw na zmian´ i unikniemy koniecznoÊci
jedynie dostosowywania systemu ochrony zdrowia do wyników dokonujàcej si´
zmiany – zakres naprawiania/remontowania systemu b´dzie znacznie w´˝szy i bar-
dziej przewidywalny.
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Realizacja celów zabezpieczenia zdrowotnego (w tym opera-
cjonalizowanie ich w postaci szczegó∏owych zadaƒ) przez system
ochrony zdrowia wymaga precyzyjnego zdefiniowania zdrowia
w kategoriach spo∏ecznych, medycznych, ekonomicznych i ubezpie-
czeniowych odpowiednio zinterpretowanych przez okreÊlone rozu-
mienie sprawiedliwoÊci, równoÊci, solidaryzmu i wolnoÊci. Do ka-
nonu wartoÊci spo∏ecznych: równoÊç, sprawiedliwoÊç, wolnoÊç, soli-
daryzm wypowiadanych ∏àcznie i wr´cz automatycznie, od kilkuna-
stu co najmniej lat coraz cz´Êciej do∏àczona jest wartoÊç dodatko-
wa: efektywnoÊç. Trudno dok∏adnie okreÊliç, kiedy dok∏adnie uzy-
ska∏a ona status równorz´dnej wartoÊci spo∏ecznej – niewàtpliwie
jest ju˝ ona powszechnie stosowanym kryterium oceny, miarà mo-
delowych koncepcji spo∏ecznych zabezpieczeƒ ale, nierzadko wy-
st´puje te˝ jako wartoÊç hierarchicznie najwy˝sza, okreÊlajàca nad-
rz´dny cel modelowych koncepcji i systemowych rozwiàzaƒ
w ochronie zdrowia.

WartoÊç efektywnoÊci 49, jak zresztà ka˝da inna wartoÊç, funk-
cjonuje w ˝yciu publicznym na kilku ró˝nych poziomach regulacyjnych
równoczeÊnie, których nie mo˝na mieszaç ani uto˝samiaç. W celu
zwi´kszenia efektywnoÊci gospodarki narodowej nale˝y ograniczyç
wydatki na zabezpieczenia spo∏eczne 50 – wartoÊç efektywnoÊci za-
czyna wi´c k∏óciç si´ z równoÊcià, sprawiedliwoÊcià, solidaryzmem,
wolnoÊcià. Upraszczajàc, problem mo˝emy sprowadziç do banalnego
pytania co jest wa˝niejsze: mieç lepszy samochód i marne zdrowie,
czy jeêdziç gorszym samochodem w pe∏ni zdrowia? Zgo∏a innà rol´
pe∏ni wartoÊç efektywnoÊci jako kryterium oceny stopnia realizacji

JJ
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49 EfektywnoÊç rozumiemy tutaj jako maksymalnà skutecznoÊç realizacji za∏o-
˝onego celu uzyskiwanà mo˝liwie najmniejszym nak∏adem (si∏, Êrodków) w mo˝liwie
najkrótszym czasie.

50 Tego typu has∏a – proste recepty, przytaczane tutaj tytu∏em „z∏ego przyk∏adu”,
stanowià, niestety, nierzadki element retoryki politycznej wspó∏czesnej debaty publicznej.
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celu ochrony zdrowia, szczególnie gdy celem jest efektywny, a nie
tylko skuteczny system zabezpieczenia zdrowotnego. Ale: za jakà
cen´ i kto, i dlaczego ma t´ cen´ zap∏aciç? Odpowiedzi na te pytania
zawierajà si´ w∏aÊnie w rozumieniu solidarnoÊci, równoÊci, wolnoÊci
i sprawiedliwoÊci.

Tak wi´c efektywnoÊç, mimo ˝e tak niedawno do∏àczy∏a do ka-
talogu naczelnych wartoÊci s∏u˝àcych jako kryteria organizacji wspó∏-
czesnych paƒstw, zacz´∏a ju˝ w tym katalogu wyraênie dominowaç.
Co gorsza, staje coraz wyraêniej w konflikcie nie tylko z wartoÊcià
demokracji, ale równie˝ równoÊci, sprawiedliwoÊci, solidaryzmu,
wolnoÊci.

O kierunkach i sposobach rozwoju spo∏eczeƒstwa i poszczególnych
paƒstw w coraz mniejszym stopniu decydujà politycy – reprezentanci
swoich wyborców, a w coraz wi´kszym tzw. rynki finansowe, trakto-
wane jako umi´dzynarodowiony konglomerat podmiotów rynku finan-
sowego. Coraz powszechniejszy staje si´ wi´c poglàd, ˝e w efekcie,
o losach rzàdów europejskich paƒstw, o ich trwaniu lub upadku, de-
cydujà instytucje finansowe, decydujà interesy funduszy inwestycyjnych
i banków, a nie rzesza ich klientów. Gdy ponadto, w wyniku prze-
targu politycznego stymulowanego lobbingiem reprezentantów in-
teresów podmiotów rynku finansowego, interpretacje wartoÊci s∏u-
˝àcych okreÊlaniu celów i metod ich realizacji popadajà w konflikt,
zadoÊçuczynienie jednym pociàga za sobà sprzeniewierzenie si´ innym.
Którym nale˝y zadoÊçuczyniç, a którym mo˝emy/powinniÊmy si´
sprzeniewierzyç? Czy mo˝e o tym przesàdziç hierarchia tych wartoÊci?
Je˝eli tak, na jakiej podstawie jest ta hierarchia ustalana. Jakie war-
toÊci nadrz´dne pozwalajà na takie ustalenia?...

Skoro wi´c godzimy si´ na ∏amanie okreÊlonych zasad, winniÊmy
przynajmniej wiedzieç, w imi´ jakich wartoÊci to czynimy i kosztem
jakich sprzeniewierzeƒ.

Je˝eli zatem z interpretacji takich wartoÊci jak równoÊç i spra-
wiedliwoÊç wynikajà postulaty równego, powszechnego dost´pu do

JK
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Êwiadczeƒ zdrowotnych sk∏adajàcych si´ na zaopatrzenie zdrowotne,
to z rozumienia wolnoÊci winny zapewne wynikaç postulaty dotyczàce
zasad dost´pu do Êwiadczeƒ, zaÊ z rozumienia solidaryzmu spo∏ecz-
nego zasady partycypowania w obowiàzkach wynikajàcych z praw
do ochrony zdrowia. Skoro wi´c wolnoÊç to m. in. prawo dost´pu
do okreÊlonego zakresu Êwiadczeƒ w okreÊlonym standardzie, po-
˝àdanych przez pewne grupy socjodemograficzne beneficjentów
systemu, system winien taki po˝àdany zakres i standard umo˝liwiaç.
Je˝eli zaÊ system nie jest w stanie temu podo∏aç, choçby ze wzgl´dów
ekonomicznych, winien wyodr´bniç te Êwiadczenia, które gwaran-
tuje w sposób równy i sprawiedliwy na zasadach powszechnego do-
st´pu do nich i te, do których dost´p jest mo˝liwy na zasadach od-
r´bnie okreÊlonych, na przyk∏ad komercyjnych. Powstaje zatem ko-
niecznoÊç wyodr´bnienia koszyka powszechnie dost´pnych Êwiad-
czeƒ gwarantowanych o okreÊlonym, minimalnie-optymalnym stan-
dardzie oraz Êwiadczeƒ, które sà dost´pne na innych zasadach po-
za tym koszykiem. 51 Jest to te˝ podstawà i g∏ównym kryterium podzia∏u
ubezpieczeƒ zdrowotnych na podstawowe (bazowe) powszechne oraz
na ubezpieczenia dodatkowe, które – w takim zamyÊle – winny mieç

JL
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51 Problem wyboru pomi´dzy koszykiem negatywnym a restrykcyjnym pog∏´bia
i dodatkowo komplikuje nak∏adajàca si´ na interpretacj´ równoÊci, sprawiedliwoÊci,
solidarnoÊci potrzeba bardziej jednoznacznej definicji i interpretacji wolnoÊci (rozu-
mianej jako obywatelskie swobody „do” i „od”), bez czego trudno rozstrzygaç o do-
puszczalnoÊci i (bez) zasadnoÊci w∏àczenia do koszyka Êwiadczeƒ zdrowotnych pro-
cedur aborcyjnych, zap∏odnienia in vitro czy umo˝liwiajàcych eutanazj´. Rozstrzy-
gni´ç w tych kwestiach nie mo˝na przecie˝ podejmowaç odwo∏ujàc si´ wy∏àcznie do
argumentów ekonomicznych czy demograficznych, jakimi g∏ównie – z braku innych,
bardziej w∏aÊciwych – pos∏ugujà si´ politycy postulujàcy reformy emerytalne czy ren-
towe. Istnieje zresztà coraz wi´cej dowodów, ˝e równoÊç, wolnoÊç i poczucie spra-
wiedliwoÊci spo∏ecznej nie tylko istotnie wzmacniajà solidarnoÊç i gotowoÊç do par-
tycypacji w sprawach publicznych, ale wyraênie pozytywnie korelujà ze wskaênikami
zdrowotnoÊci (stres, oty∏oÊç, satysfakcja z ˝ycia) oraz d∏ugoÊcià ˝ycia (Por. np.: 
K. Pickett, R. Wilkinson, Duch równoÊci. Tam gdzie panuje równoÊç, wszystkim ˝yje
si´ lepiej, „Czarna Owca”, Warszawa 2011). Szerzej o koszykach Êwiadczeƒ w reko-
mendowanym tutaj „pozytywno-restrykcyjnym” oraz o koszyku Êwiadczeƒ negatywnych, 
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charakter ubezpieczeƒ ponadstandardowych i uzupe∏niajàcych, tj.
umo˝liwiajàcych dost´p do Êwiadczeƒ bazowych o standardzie wy˝szym
ni˝ gwarantowany przez koszyk restrykcyjno-pozytywny (ubezpie-
czenia ponadstandardowe), a tak˝e do tych procedur medycznych,
które – z ró˝nych wzgl´dów – w owym koszyku zosta∏y pomini´te
(ubezpieczenia rozszerzone – suplementarne).

Wa˝nym uzupe∏nieniem wyobra˝enia o po˝àdanym kszta∏cie
polskiego systemu ochrony zdrowia jest rozumienie sensu zdrowia
w kategoriach spo∏ecznych, medycznych, ekonomicznych i ubezpie-
czeniowych. Z tego punktu widzenia, dla uzyskania odpowiedzi na
pytanie czy i jakich ubezpieczeƒ potrzebuje polski system ochrony
zdrowia, najwa˝niejsze wydaje si´ ustalenie, czym jest zdrowie jako
przedmiot ubezpieczenia i jak, w zwiàzku z tym, mogà byç wykorzy-
stywane ubezpieczeniowe metody neutralizowania ryzyka jego utraty.
Ustalenia w tym zakresie b´dà wi´c traktowane jako czwarta funda-
mentalna przes∏anka budowania wyobra˝eƒ o najbardziej w∏aÊciwym
dla Polski modelu zabezpieczenia zdrowotnego i ustalania w nim miej-
sca i roli ubezpieczenia oraz jego poszczególnych rodzajów.

KC
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o ich zaletach i wadach, m. in. w: R. Holly, Ubezpieczenia w polityce zdrowotnej
i systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom II, grudzieƒ 2004; R. Holly,
Model dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych w polskim systemie ochrony zdrowia,
„Polityka Zdrowotna”, tom II, grudzieƒ 2004; R. Holly, Ubezpieczenia w ochronie
zdrowia, „Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja”, 6/7 (2006); R. Holly, Dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne we wspó∏czesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym
systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom VI, paêdziernik 2006; R. Holly,
Komercyjne ubezpieczenia dodatkowe w reformowanym systemie ochrony zdrowia
w Polsce, [w:] Samoliƒski B. (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne – DUZ 2006,
Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie, Scholar, Warszawa
2006; R. Holly, Zmiana spo∏eczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli o reformie jakiej
potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 5 (2008), s. 55-68.
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2.2.   SPÓR O FORMU¸¢ LEGITYMIZACJI

UBEZPIECZE¡ W POLSKIM SYSTEMIE

OCHRONY ZDROWIA

Niedostatki legitymizacji funkcjonujàcego w Polsce modelu hybry-
dowego, niezale˝nie od negatywnego wp∏ywu na organizacj´ i spo-
sób funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz próby jego re-
formowania, powodujà, ˝e nasilajàca si´ od po∏owy pierwszego
dziesi´ciolecia bie˝àcego wieku publiczna debata nad rolà i miej-
scem ubezpieczeƒ w tym systemie wkracza na tory, które idei i me-
todzie ubezpieczenia w ochronie zdrowia mogà prawdopodobnie
przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku. Dzieje si´ to g∏ównie za sprawà
biznesowego lobbingu uprawianego na ró˝ne sposoby przez repre-
zentantów poszczególnych interesariuszy systemu.

Na owà biznesowo motywowanà legitymizacj´ nak∏adajà si´
rozmaite postulaty przeciwnych obozów politycznych, które licytujà
si´ nierealnymi obietnicami i – w efekcie – popadajàc w populizm,
rozbudowujà wizje i rozwiàzania zdecydowanie bardziej etatystyczne
ni˝ rynkowe”.

Âwiadomi tego paradoksu, który zresztà coraz wyraêniej zauwa-
˝ajà i na ró˝ne sposoby komentujà zachodni autorzy 52, liczni polscy
politycy-decydenci, a tak˝e lobbyÊci przemys∏u ubezpieczeniowego
oraz farmaceutycznego, a nierzadko te˝ wspierajàcy ich utytu∏owani
eksperci forsujà w∏asne projekty reform i/lub okreÊlonych rozwiàzaƒ

KD
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52 Por. np.: wydanà przed pi´cioma laty prac´ Roberta B. Reicha: Supercapitalism.
The transformation of business, democracy, and everyday life, Knopf, New York 2007,
w której jednoznacznie konstatuje on, i˝ wspó∏czeÊnie dominujàcy model neoliberal-
nej gospodarki rynkowej, której g∏ównym, deklarowanym celem jest mo˝liwie pe∏ne
zaspokajanie potrzeb poszczególnych konsumentów w mo˝liwie najlepszy sposób,
okazuje si´ rzeczywiÊcie dostatecznie skuteczny, je˝eli chodzi o w∏aÊciwe reagowanie
na potrzeby jednostek, natomiast niemal zupe∏nie nieporadny w obliczu wspólnych
potrzeb ca∏ych spo∏ecznoÊci.
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systemu ochrony zdrowia, argumentujàc na ich rzecz w oparciu o eklek-
tycznie dobrane fakty, nieweryfikowalne tezy lub wr´cz hipostazy,
niejednoznaczne stwierdzenia i stronnicze interpretacje. Abstrahujàc,
na przyk∏ad, od tych parametrów systemów ochrony zdrowia, które
wskazujà na ich nieporównywalnoÊç, sugerujà adoptowanie do pol-
skiego systemu okreÊlonych rozwiàzaƒ zagranicznych, bo przecie˝
„tam” ju˝ si´ sprawdzi∏y… Cytujà wygodnych dla swoich tez autorów,
bo to autorytety z renomowanych uczelni, autorzy powszechnie
znani i najcz´Êciej cytowani … Powo∏ujà si´ na okreÊlonych ekspertów,
bo te˝ powszechnie znani, zatem wybitni i ponadto pracujà dla rzà-
du albo dla mi´dzynarodowej korporacji, wi´c wiedzà. Has∏owo od-
wo∏ujà si´ do „dominujàcych Êwiatowych trendów”, do „powszech-
nej praktyki rynków europejskich” i pozaeuropejskich czy wr´cz do
zasady, ˝e „tak to si´ wsz´dzie na Êwiecie robi”. Wszystko to w tro-
sce o interesy konsumentów (klientów-pacjentów), o wydolnoÊç
systemu, o zdrowie przysz∏ych pokoleƒ, o równowag´ finansowà bu-
d˝etu paƒstwa…

Ta swoista kakofonia w debacie publicznej sta∏a si´ ju˝ na tyle
g∏oÊna, ˝e pozwala na rozpoczynanie wystàpieƒ na powa˝nych kon-
ferencjach czy rozpoczynanie artyku∏ów nawet w znaczàcych czaso-
pismach 53 stwierdzeniami typu: „KoniecznoÊci wprowadzenia do-
datkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych nie da si´ dziÊ zakwestionowaç”,
zatem – skoro jest to oczywiste – celem reformy, czy wr´cz komplek-
sowej rekonstrukcji ca∏ego systemu ochrony zdrowia, powinno byç
„wprowadzenie masowych dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych”

KE

Rozdzia∏ II

53 Chodzi g∏ównie o popularno-naukowe czasopisma bran˝owe, które jednak,
choçby ze wzgl´du na ich oddzia∏ywanie na Êrodowiska zwiàzane z ochronà zdrowia,
nale˝y uznaç za „znaczàce”. Podobnie rzecz ma si´ z niektórymi ukazujàcymi si´
ostatnio publikacjami ksià˝kowymi na temat ubezpieczeƒ zdrowotnych, szczególnie
tymi redagowanymi nie tyle nawet pod okreÊlonà tez´, ale wr´cz imperatywny do-
gmat typu: prywatne ubezpieczenia zdrowotne „byç muszà” i to jak najszybciej, pro-
blemem jest co najwy˝ej – jakie? Autorzy piszàcy do takich ksià˝ek zamówione
u nich autonomiczne „rozdzia∏y” nie zawsze nawet zdajà sobie spraw´ z dogmatu,
który swoim tekstem, przez sam fakt w∏àczenia do wspólnej ksià˝ki, poÊrednio i for-
malnie uwiarygodniajà.
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(oczywiÊcie – prywatnych, jak na ogó∏ wynika z dalszej cz´Êci lektury
tego typu tekstów). 54

Trudno si´ zatem z˝ymaç, ˝e w toczàcej si´ debacie publicznej
nad polskim systemem ochrony zdrowia tak ma∏o jest dyskusji o przy-
sz∏ym jego kszta∏cie, a tak wiele o mo˝liwych sposobach remonto-
wania i naprawiania systemu istniejàcego. Brak imponderabiliów
wynikajàcych z pog∏´bionej filozoficznej refleksji nad istotà doko-
nujàcych si´ zmian i opartych na tej refleksji koncepcji polityko-
spo∏ecznych nie pozwala bowiem nie tylko na interpretacj´ takich – na
pozór oczywistych – wartoÊci i zasad jak solidarnoÊç (spo∏eczna),
wolnoÊç, równoÊç, czy sprawiedliwoÊç 55, ale nawet na zasadne inter-
pretowanie stosownych zapisów Konstytucji. Z tych w∏aÊnie powodów

KF
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54 Samokrytycznie nale˝y tutaj oceniç równie˝ cz´Êç w∏asnego „wk∏adu” do owej
publicznej debaty, np. poprzez podpowiadanie, jak to najskuteczniej nale˝y zrobiç,
bez równoczesnego zastrzegania warunków koniecznych, jakie równoczeÊnie winny
byç spe∏nione (Por. R. Holly, J. Wachowski, Health Insurance in Poland and other
Central and Eastern European Countries, „On the Risk, Journal of the Academy of
Life Underwriting”, 16 (2) 2000; R. Holly, Ubezpieczenia w polityce zdrowotnej
i systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom II, grudzieƒ 2004; R. Holly,
Model dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych w polskim systemie ochrony zdrowia,
„Polityka Zdrowotna”, tom II, grudzieƒ 2004; R. Holly, Ubezpieczenia w ochronie
zdrowia, „Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja”, 6/7 (2006); R. Holly, Dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne we wspó∏czesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym
systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom VI, paêdziernik 2006; R. Holly,
Komercyjne ubezpieczenia dodatkowe w reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce,
[w:] Samoliƒski B. (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne – DUZ 2006, Wydzia∏
Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna w Warszawie, Scholar, Warszawa 2006; R. Holly,
Zmiana spo∏ecznaw ochronie zdrowia w Polsce – czyli o reformie jakiej potrzebujemy,
„Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 5 (2008), s. 55-68.

55 Zauwa˝my jedynie, ˝e w spo∏ecznoÊciach biednych za priorytetowà uchodzi
równoÊç; dopiero paƒstwa bogate, przynajmniej na tyle, ˝e zaspokojenie podstawowych
potrzeb ich obywateli zosta∏o ju˝ zagwarantowane, mogà sobie pozwoliç na upo-
wszechnianie zasad sprawiedliwoÊci. Jakie sà jednak kryteria rozró˝niania spo∏e-
czeƒstw biednych od bogatych? Jak bardzo biedne albo (zarazem) bogate jest dane
spo∏eczeƒstwo? Ile winno w nim byç równoÊci, a ile sprawiedliwoÊci? Jakiej równoÊci?
Jakiej sprawiedliwoÊci?
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nie mo˝na bezkrytycznie opowiadaç si´ za dodatkowym ubezpiecze-
niem zdrowotnym, którego jednym z g∏ównych celów ma byç mo˝li-
woÊç omijania przez w∏aÊcicieli takich polis kolejki do Êwiadczeƒ.
Pomijajàc nawet przeszkody merytoryczne (bo wydaje si´, ˝e – od
biedy – doktryna ubezpieczeniowa nie ucierpia∏aby zanadto z po-
wodu definicji „ryzyka kolejki”) oraz du˝o powa˝niejsze zastrze˝enia
etyczne (które zresztà te˝, wobec rzeczonego braku pryncypiów i im-
ponderabiliów, mo˝na by chyba zignorowaç), trudno wyobraziç so-
bie takà interpretacj´ Art. 68 Konstytucji, która by t´ mo˝liwoÊç
dopuszcza∏a.

Mo˝na wprawdzie uznaç, jak argumentujà prawnicy 56, ˝e prawo
równego dost´pu do Êwiadczeƒ dotyczy tylko okreÊlonych Êwiadczeƒ,
zaÊ do wszystkich innych, ni˝ „okreÊlone”, zasada równoÊci ju˝ si´
nie stosuje. Wymaga∏oby to jednak przynajmniej okreÊlenia, które
ze Êwiadczeƒ sà „okreÊlone”, a które nie sà i dlaczego nie sà. Da∏oby
si´ to, byç mo˝e, zrobiç na podstawie restrykcyjnego koszyka nega-
tywnego, ale przecie˝ mamy koszyk pozytywny i nierestrykcyjny.
Tak, czy inaczej, by nie nara˝aç si´ na skazujàcy wyrok Trybuna∏u
Konstytucyjnego, nale˝a∏oby, w celu wprowadzenia takich ubezpieczeƒ,
dokonaç kompletnej przebudowy ca∏ego systemu ochrony zdrowia,
czyli – przeprowadziç jego gruntownà restrukturyzacj´. Ale jak to
zrobiç wobec braku imponderabiliów? Czy nie nale˝a∏oby zmieniç
zapisów konstytucyjnych? Na jakie?

Koszt takiej operacji, pomijajàc nawet problem zasadnoÊci jej
celu – wprowadzenie prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych – by∏by
przeogromny, zaÊ korzyÊci – wàtpliwe. Trudno bowiem powa˝nie
traktowaç wi´kszoÊç zapewnieƒ i argumentów przytaczanych na po-
parcie owego projektu, równie˝ takich „sztandarowych” argumentów
jak: „skrócenie kolejek do Êwiadczeƒ w ramach puz”, „lepsze dosto-
sowanie zakresu i sposobu ochrony zdrowia do potrzeb pacjentów”

KG
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56 Por. np.: M. Matczak, G. Màczyƒski, Wbrew Konstytucji, „Mened˝er Zdrowia”,
8 (2011), s. 44-45.
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czy „dodatkowy strumieƒ Êrodków na rzecz puz”. 57 Wyniki metodo-
logicznie zdyscyplinowanych badaƒ prowadzonych zarówno za gra-
nicà, jak i ostatnio równie˝ w Polsce, jednoznacznie pokazujà, ˝e
zamiast zapowiadanych po˝ytków wynikajàcych z powszechnego
wprowadzenia takich ubezpieczeƒ, skutki mogà byç wr´cz odwrotne.

Ju˝ w 1989r. Renner i Navarro zauwa˝yli, ˝e brak ubezpieczenia
zdrowotnego jest nie tyle (a na pewno nie tylko) skutkiem biedy, co
zmiany charakteru pracy i sposobu zatrudnienia – przechodzenia
z etatów „na posadach” do samozatrudnienia. 58 Tak wi´c niezale˝nie
od faktu, i˝ trzy czwarte z 47 milionów nieubezpieczonych Amery-
kanów to osoby bezrobotne, brak ubezpieczenia pozosta∏ych na
pewno nie jest skutkiem biedy; sà to bowiem g∏ównie przedstawi-
ciele klasy Êredniej, prowadzàcy ma∏e lub Êrednie przedsi´biorstwa
wzgl´dnie dobrze prosperujàce interesy rodzinne, a wi´c osoby,
które na pewno staç na wykupienie stosownych do ich potrzeb zdro-
wotnych polis. Co gorsza, bardzo wielu spoÊród tych, którzy takie pry-
watne ubezpieczenie wykupili, ma zakres ochrony nieadekwatny do
ich faktycznych potrzeb. Jednym ze skutków tego stanu rzeczy sà
powa˝ne trudnoÊci z pokrywaniem rachunków za Êwiadczenia zdro-
wotne, co dotyczy a˝ 26% osób po 65 roku ˝ycia. 59 Dane te dobrze
korespondujà z wynikami badaƒ M. Schustera z 1998 r., który ustali∏,
˝e nawet 30% prywatnie ubezpieczonych pacjentów ma polisy, które
rozmijajà si´ z ich potrzebami zdrowotnymi i – co gorsza – pacjenci
ci nadal kontynuujà te ubezpieczenia. 60

KH

2.2. Spór o formu∏´ legitymizacji ubezpieczeƒ w polskim systemie ochrony zdrowia

57 Por. np.: Rola prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych w systemie ochrony zdro-
wia. Jak wp∏ywajà na dost´p do Êwiadczeƒ, innowacji i leków, PIU, Warszawa 2011,
czy K. Woêniak, Stara recepta na zdrowie, „Mened˝er Zdrowia”, 10 (2011), s. 42-47.

58 C. Renner, V. Navarro, Why is our population of uninsured and underinsured
persons growing? The consequences of the „deindustrialization” of America, „Annual
Review of Public Health”, 10 (1989), s. 85-94.

59 S. R. Colins (et al.), Gaps in Health Insurance, An All-American Problem, Findings
from the commonwealth fund Biennial health insurance survey, New York, April 2006

60 M. Schuster (et al.), How good is the quality of health care in the United States,
„Milbank Quarterly”, 76 (4) 1998, s. 517-563.
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U˝ytecznoÊç tego typu ubezpieczeƒ na amerykaƒskim rynku
„paradoksu dost´pu i deprawacji” 61 najlepiej definiujà komplekso-
we badania z 2003 r. obejmujàce dwa porównywalne obszary tery-
torium USA, przy czym na jednym z nich pacjenci otrzymywali
o 60% wi´cej Êwiadczeƒ i us∏ug medycznych (mierzonych dniami
hospitalizacji, liczbà zabiegów i procedur, specjalistycznych konsul-
tacji, konsumowanych leków itp.) ni˝ na drugim. Okaza∏o si´, ˝e
pacjenci, którzy op∏acali polisy dajàce im o 60% wi´cej Êwiadczeƒ
ni˝ ci, którzy mieli ich mniej (a tym samym kupowali polisy propor-
cjonalnie taƒsze), charakteryzowali si´ takimi samymi wskaênikami
d∏ugoÊci ˝ycia, zachorowalnoÊci, jakoÊci ochrony zdrowia, dost´pu
do Êwiadczeƒ i satysfakcji z ochrony. 62

Uznajàc nawet znacznà, pod wieloma wzgl´dami, nieporówny-
walnoÊç warunków polskich i amerykaƒskich, wyniki cytowanych
badaƒ ka˝à podchodziç z du˝à rezerwà do obietnic zawartych
w projektach forsujàcych szybkie, niepoparte g∏´bszymi analizami,
wprowadzenie w Polsce masowych prywatnych ubezpieczeƒ zdro-
wotnych. Przede wszystkim jednak reflektujà i pozwalajà na zacho-
wanie dystansu wobec wielu dogmatów, mitów i obiegowych opinii.

Krytyczna refleksja, jakà wzbudzi∏y opisane tutaj ustalenia, za-
inspirowa∏a te˝ do wprowadzenia dodatkowych testów do programu
badaƒ nad spo∏ecznymi i ekonomicznymi przyczynami oraz skutkami
chorób cywilizacyjnych, realizowanego od trzech lat w Katedrze

KI
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61 OkreÊlenie „paradoks dost´pu i deprywacji” zosta∏o nadane amerykaƒskiemu
rynkowi Êwiadczeƒ zdrowotnych i us∏ug medycznych przez A. Enthovena i R. Kronicka
(A consumer-choice health plan for the 1990s, „The New England Journal of
Medicine”, 320 (1) 1989, s. 29) ze wzgl´du na powszechne w USA zjawisko niedo-
statecznej ochrony zdrowia spowodowane brakiem ubezpieczenia, niew∏aÊciwym
ubezpieczeniem lub niew∏aÊciwym (z medycznego punktu widzenia) zakresem pokrycia
oferowanym przez Medicaid.

62 E. S. Fisher (et al.), The implications of regional variations In Medicare spending,
Part 2: health outcomes and satisfaction with care, „Annals of Internal Medicine”,
138 (2003), s. 273-287.
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Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi. Jak
pokazujà ju˝ pierwsze wyniki tych badaƒ, o dost´pnoÊci do Êwiad-
czeƒ zdrowotnych w Polsce przesàdza przede wszystkim pozycja
spo∏eczna (miejsce w strukturze spo∏ecznej) poszczególnych grup
beneficjantów tych Êwiadczeƒ. Stàd nieporównanie wi´ksza dost´p-
noÊç do Êwiadczeƒ zdrowotnych adwokata, prokuratora, ksi´dza,
policjanta, czy nawet nauczyciela, ni˝ sprzàtaczki czy motorniczego
tramwaju; i to bez wzgl´du na to, jakà sk∏adk´ p∏acà, i jak bardzo
sk∏adka ta obcià˝a ich miesi´czne dochody. 63 Po co wi´c polski
prawnik, ksiàdz czy policjant mieliby dobrowolnie kupowaç polis´
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego pozwalajàcego im omijaç
kolejk´ do Êwiadczeƒ, skoro i tak jà ju˝ omijajà i – co wi´cej – sà
w stanie wyegzekwowaç Êwiadczenia o mo˝liwie najwy˝szym stan-
dardzie? Kto zatem i po co b´dzie kupowa∏ polisy dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego? Owszem, b´dà one kupowane, pod
warunkiem jednak, ˝e polisy te stanà si´ obowiàzkowe czy nawet
przymusowe. B´dà te˝ kupowane przez tych, którzy z kolejki do
Êwiadczeƒ zostali wypchni´ci – czy jednak o takich klientów zabie-
gajà prywatni ubezpieczyciele? Jak przy tym rozwiàzaç problem,
dla których grup spo∏ecznych mia∏yby byç obowiàzkowe i na jakich
warunkach, a dla których nieobowiàzkowe i dlaczego na innych wa-
runkach? 

I tak oto znowu praktyka polityki zdrowotnej stawia nas przed
problemem równoÊci, sprawiedliwoÊci, solidaryzmu i ka˝e interpre-
towaç te trudne i k∏opotliwe terminy i poj´cia. Dopóty trudne i k∏o-
potliwe, dopóki stosowna filozofia spo∏eczna lub przynajmniej po-
g∏´biona ideologia ich nie zinterpretuje i w ramach przyj´tej dok-
tryny ochrony zdrowia okreÊli mo˝liwe sposoby ich stosowania
w praktyce ˝ycia publicznego.
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63 Por. np.: M. Matusiak, Dost´pnoÊç Êwiadczeƒ zdrowotnych a potrzeby zdrowotne
Polaków (na przyk∏adzie wybranych chorób nowotworowych), ¸ódê 2011, niepubliko-
wana praca magisterska wykonana w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersy-
tetu Medycznego w ¸odzi pod kierunkiem R. Holly, s. 134, 135 i 148.
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Cytowane tutaj wyniki amerykaƒskich badaƒ, pomimo tak oczy-
wistej wymowy, w niewielkim chyba stopniu szkodzà powszechnemu
przekonaniu, ˝e podstawà konstrukcji amerykaƒskiego systemu ochrony
zdrowia jest dogmat maksymalnej efektywnoÊci tego systemu, gwa-
rantowanej przez prawa i mechanizmy wolnego rynku. Podobne,
stereotypowe przekonania uznajà idee spo∏ecznego solidaryzmu,
równoÊci i sprawiedliwoÊci za podstaw´ systemów europejskich. Prze-
Êwiadczenia te sà ju˝ na tyle ugruntowane, ˝e s∏u˝à jako oczywiste
(niewymagajàce uzasadnienia) za∏o˝enia przy charakteryzowaniu,
opisywaniu ró˝nic i porównywaniu tych systemów. 64 Stàd te˝ – mo˝na
dowodziç – tak trudno zbudowaç uniwersalny model systemu ochrony
zdrowia b´dàcy hybrydà dwóch tych wzorców: amerykaƒskiego (któ-
rego priorytetem jest efektywnoÊç) i europejskiego (podporzàdko-
wanego zasadom solidaryzmu, równoÊci i spo∏ecznej sprawiedliwoÊci),
którego priorytetem jest (by∏a?) skutecznoÊç. Tym bardziej, ˝e hy-
bryda taka mia∏aby sens jedynie wówczas, gdyby ∏àczy∏a zalety obydwu
tych wzorców i uwalnia∏a od ich wad.

Mo˝liwoÊç skonstruowania algorytmu opisujàcego uniwersalny
model systemu ochrony zdrowia wydaje si´ tym bardziej realna, im
wy˝ej oceniamy podejmowane w tym zakresie próby, zarówno
w USA jak i Europie Zachodniej, oparte na nowoczesnych koncep-
cjach i metodach zarzàdzania ryzykiem (w tym przypadku – ryzykiem
utraty zdrowia), takich jak Risk Sharing czy Risk Adjustment. 65 Nie-
zale˝nie od niedostatków tego typu algorytmów, wynikajàcych
g∏ównie z braku wystarczajàcego oparcia w nowoczesnej filozofii
spo∏ecznej i politykospo∏ecznych pryncypiach, doÊwiadczenia z badaƒ

KK
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64 Por. np.: E. David, Wobec dylematu dodatkowego finansowania, „Think Tank”,
3/10 (2011).

65 Szerzej na ten temat: R. Holly, K. Michelsen, Risk Adjustment as a principle
and tool of the social change In Health Care System: from „passive” to „active” adjustment,
„Polityka Zdrowotna – Jouranl of Health Policy, Insurance and Management”, tom
VIII/I, May 2011, s. 7-21; Porównaj te˝: I. Iezzoni, Risk Adjustment for Measuring
Healthcare Outcomes, Health Administration Press, 2003.
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nad modelem Risk Adjustment System, prowadzonych od kilkunastu
lat w Holandii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii i Izraelu 66, zdecydo-
wanie zach´cajà do poszukiwaƒ w tym w∏aÊnie kierunku. Stàd te˝
zg∏aszany tutaj postulat wzbogacenia owego algorytmu na „opty-
malny model” systemu ochrony zdrowia, o paradygmat ubezpiecze-
niowy. Postulat o tyle zresztà nie nowy, o ile idea i metoda ubezpie-
czeƒ stanowià integralny element systemów ochrony zdrowia w ró˝-
nych krajach (szczególnie w Holandii, a w pewnym stopniu równie˝
w Polsce); postulat na tyle jednak oryginalny, ˝e zak∏adajàcy grun-
townà, kompleksowà restrukturyzacj´ polskiego systemu ochrony
zdrowia konsekwentnie opartà na zasadach ubezpieczeniowych.

Wobec niedostatków czy wr´cz braku politykospo∏ecznych im-
ponderabiliów, algorytm reformy systemu ochrony zdrowia, si∏à rzeczy,
musi byç u∏omny, brakuje w nim bowiem za∏o˝eƒ i zmiennych prze-
sàdzajàcych o kszta∏cie i charakterze modelu tego systemu, jak te˝
o sposobie wyznaczania i realizacji najwa˝niejszych jego celów.
W tej sytuacji, konstruujàc taki algorytm, tym bardziej nale˝y do∏o˝yç
staraƒ, by nie zabrak∏o w nim tych zmiennych (zale˝nych i niezale˝-
nych), które – dobrze ju˝ rozpoznane – warunkujà skutecznoÊç i efek-
tywnoÊç ka˝dego systemu ochrony zdrowia.

Takimi dobrze ju˝ rozpoznanymi i stosunkowo szeroko komen-
towanymi w literaturze sà uwarunkowania: 67
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66 Por. np.: W. P. M. M. Van de Ven, K. Beck, C. Van de Voorde, J. Wasem, 
I. Zmora, Risk adjustment and risk selection in Europe: 6 years later, „Health Policy”,
83 (2007); W. P. M. M. Van de Ven, A comparison of the Risk Equalization systems
and the policy context of 5 European countries, IAAHS-Conference, May 15, 2007.

67 Por. np.: R. Holly, Zmiana spo∏eczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli o reformie
jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, 5 (2008), s. 55-68; R. Holly, 
Racjonalna polityka zdrowotna a procedury i standardy medyczne w systemie ochrony
zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom I, wrzesieƒ 2004, s. 9-13.
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• ekonomiczne,

• demograficzne,

• formalno-prawne,

• epidemiologiczne,

• kulturowe,

• medyczno-technologiczne,

• infrastrukturalne,

• organizacyjno-zarzàdcze,

• kadrowo-kompetencyjne.

Generalnie przyjmujemy zatem, jak to zresztà zosta∏o ju˝ na
wiele sposobów dowiedzione, ˝e efektywnoÊç ochrony zdrowia za-
le˝y od stopnia i sposobu w jakim przy projektowaniu systemu tej
ochrony, a nast´pnie przy jego restrukturyzowaniu/reformowaniu,
owe uwarunkowania sà uwzgl´dniane. 

Rezygnujàc równie˝ z dalszego kontestowania braku filozoficz-
nych, politykospo∏ecznych czy choçby ideologicznych imponderabi-
liów i wynikajàcych stàd rozlicznych konsekwencji dla polityki spo-
∏ecznej (politics), zauwa˝my jednak˝e, ˝e nadrz´dne cele tej polityki
– utrzymanie cz∏onków populacji w zdrowiu, majà charakter uni-
wersalny i ustanawiane byç mogà, choçby „powierzchownie”,
w oparciu o ide´ zdrowia publicznego, definicj´ zdrowia i potrzeb
zdrowotnych oraz interpretacj´ wynikajàcych stàd interesów spo-
∏ecznych, publicznych, grupowych i indywidualnych/jednostkowych.
Natomiast ca∏a konstrukcja systemu ochrony zdrowia mo˝e, w tej
sytuacji, opieraç si´ na ogólnych zasadach teorii systemów, zaÊ sposób
funkcjonowania tego systemu na koncepcjach zarzàdzania ryzykiem
utraty zdrowia oraz zarzàdzania produktami odpowiadajàcymi temu
ryzyku.
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Takie „oportunistyczne” czy te˝ „technokratyczne” podejÊcie
do zasad konstruowania systemu ochrony zdrowia i nast´pnie sta∏e-
go restrukturyzowania tego systemu, stosownie do zmieniajàcych si´
jego uwarunkowaƒ, ma jednak˝e bardzo wa˝nà zalet´ – pozwala na
utworzenie systemu optymalnie w danych warunkach efektywnego,
nie rezygnujàc przy tym z zachowania idei równoÊci, sprawiedliwoÊci
i spo∏ecznej solidarnoÊci, które równie˝ mogà byç „technokratycznie”
traktowane, jako dodatkowe uwarunkowania sui generis.

Pozostawiajàc na u˝ytek przysz∏ych rozwa˝aƒ bardziej szczegó-
∏owe wnioski wynikajàce z ogólnej teorii systemów, tutaj zwróçmy
jedynie uwag´ na te rudymentarne zasady okreÊlajàce sposób kon-
strukcji ka˝dego systemu i warunki jego efektywnego funkcjonowania,
które najbardziej sà istotne dla efektywnej realizacji celów systemu
ochrony zdrowia.

Warunkiem nie tylko efektywnoÊci, ale wr´cz sprawnoÊci funk-
cjonowania ka˝dego systemu jest kompletnoÊç elementów tworzà-
cych jego struktur´ oraz ich wzajemna komplementarnoÊç. System,
w którego strukturze brak elementów istotnych z punktu widzenia
realizacji jego celów jest systemem u∏omnym. Jeszcze wi´kszà wadà
systemu, i to nie tylko ze wzgl´du na kryterium efektywnoÊci, jest
niespójnoÊç jego struktury wynikajàca z „nieprzystawania” (nie-
kompatybilnoÊci) elementów do siebie, lub wr´cz z braku ich kom-
plementarnoÊci (co ma miejsce wtedy, gdy elementy funkcjonujà
w oderwaniu, niezale˝nie od siebie i nie tylko nie wspierajà si´ wza-
jemnie, ale – bywa – wewn´trznie rywalizujà lub nawet konkurujà).
Zarzàdzanie takim systemem tylko z pozoru jest ∏atwiejsze (aczkol-
wiek gustowa∏o w nim wielu przywódców, w tym równie˝ Napoleon,
który z rozmys∏em okreÊla∏ krzy˝ujàce si´ kompetencje ustanawia-
nym agendom rzàdowym); ma to jednak˝e sens, gdy celem zarzà-
dzania jest raczej kontrolowanie systemu poprzez manipulowanie
jego elementami sk∏adowymi, ni˝ pozytywne stymulowanie jego
efektywnoÊci. Do tego bowiem niezb´dna okazuje si´ Êcis∏a koope-
racja wszystkich elementów tworzàcych jego struktur´.
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Wa˝nym aspektem definiowania celów systemu ochrony zdrowia
jest specyfika ich przedmiotu jakim jest zdrowie. Przedmiot ten bo-
wiem staje si´ zarazem przedmiotem ubezpieczenia. Z definicji tego
przedmiotu, ze sposobu jego rozumienia, wynika zakres i mo˝liwe
sposoby stosowania metody ubezpieczenia – neutralizowania ryzyka
utraty zdrowia, a w dalszej konsekwencji równie˝ poszczególne ro-
dzaje ubezpieczeƒ zdrowotnych. Stàd te˝ tej w∏aÊnie kwestii po-
Êwi´cimy szczególnà uwag´ w nast´pnej cz´Êci ksià˝ki, podobnie
jak te˝ idei zdrowia publicznego, w Êwietle której mo˝liwa jest naj-
bardziej w∏aÊciwa, jak si´ wydaje, definicja i interpretacja zdrowia,
jako celu systemu ochrony zdrowia i zarazem kryterium oceny jego
efektywnoÊci.

Przypomnijmy, ˝e ubezpieczenie mo˝e byç, aczkolwiek wcale
nie musi, zasadà organizacji ca∏ego systemu ochrony zdrowia lub tylko
okreÊlonej jego cz´Êci. W konstrukcji i funkcjonowaniu wspó∏cze-
snych systemów ochrony zdrowia zasada ta jest jednak˝e powszechnie
stosowana (aczkolwiek – jak wspomniano – w ró˝nym stopniu i w ró˝ny
sposób), przede wszystkim ze wzgl´du na niekwestionowane, roz-
liczne korzyÊci jakie daje ubezpieczenie. KorzyÊci te jednak zale˝à
od modelu i struktury systemu ochrony zdrowia oraz regulacji
okreÊlajàcych sposób jego funkcjonowania. Pe∏ne, konsekwentne
wdro˝enie zasad ubezpieczeniowych do okreÊlonego systemu
ochrony zdrowia wymaga na ogó∏ jego istotnej restrukturyzacji –
usuni´cia niektórych instytucji, przedsi´biorstw i organizacji (na
ogó∏ tych najbardziej niesprawnych) i wprowadzenia doƒ innych/
nowych, okreÊlenia na nowo ich ról w realizacji celu, jakiemu s∏u˝y
system oraz relacji mi´dzy nimi, a tak˝e sposobu ich funkcjonowania
i finansowania. RównoczeÊnie, to w∏aÊnie okreÊlony kszta∏t organi-
zacyjny systemu ochrony zdrowia wyznacza w nim miejsce i rol´
ubezpieczenia jako zasady funkcjonowania systemu (jego cz´Êci)
oraz poszczególnych rodzajów/postaci ubezpieczenia, jako metody
neutralizowania ryzyka utraty zdrowia z przyczyn chorobowych
i/lub pozachorobowych.
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Odpowiedzi na pytania, czy polski system ochrony zdrowia po-
trzebuje prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych oraz dla kogo, do
czego i w jakim stopniu mogà byç one przydatne – wynikajà wi´c
z opisu i oceny tego systemu w obecnym jego stanie, jak te˝ wyobra˝eƒ
o jego przysz∏ym kszta∏cie, jaki – byç mo˝e – przyjmie on w efekcie
przeprowadzonej jego restrukturyzacji/ reformy.

Z prowadzonych w tym zakresie analiz jednoznacznie wynika,
˝e prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogà znaczàco poprawiç wy-
dolnoÊç polskiego systemu ochrony zdrowia, i to ju˝ w obecnym jego
kszta∏cie, zaÊ w przysz∏oÊci mogà okazaç si´ wr´cz niezb´dne. Jed-
nak˝e pod dwoma istotnymi warunkami, których nieuwzgl´dnianie
w trakcie dotychczasowych, kilkunastoletnich prób reformowania
ochrony zdrowia w Polsce w du˝ej mierze przyczyni∏o si´ do niepo-
wodzenia tych prób, natomiast dalsze ignorowanie tych uwarunkowaƒ
mo˝e sprawiç, ˝e w przysz∏oÊci prywatne ubezpieczenia zdrowotne
b´dà systemowi ochrony zdrowia bardziej szkodziç ni˝ pomagaç. 

Pierwszym warunkiem jest koniecznoÊç jednoznacznego sfor-
mu∏owania przez polityków oczekiwaƒ odnoÊnie roli poszczególnych
rodzajów ubezpieczeƒ w realizacji celów systemu ochrony zdrowia.
Drugim jest akceptacja tej roli (na wynegocjowanych warunkach)
przez ubezpieczycieli, g∏ównie prywatnych, i wpisanie si´ w nià sto-
sownà ofertà produktowà, komplementarnà wobec innych ofert po-
zosta∏ych uczestników systemu ochrony zdrowia.

Wyniki wspomnianych analiz identyfikujà zarazem dwie g∏ówne
przyczyny obecnego impasu, odpowiadajàce wspomnianym warun-
kom. Pierwsza przyczyna, to brak wyraênie zdefiniowanej roli ubez-
pieczenia jako zasady organizacji i funkcjonowania ca∏ego systemu
ochrony zdrowia i/lub jego okreÊlonej cz´Êci, a w konsekwencji nie-
jednoznaczne, niejasne oczekiwania kierowane pod adresem po-
szczególnych rodzajów ubezpieczeƒ zdrowotnych (powszechne, pu-
bliczne, obowiàzkowe, dobrowolne, prywatne, równoleg∏e, substytu-
cyjne, ponadstandardowe, suplementarne), które, jako metody
neutralizowania ró˝nie wyodr´bnianych i rozumianych ryzyk zdro-
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wotnych by∏y przy tym (sà nadal) niew∏aÊciwie nazywane i definio-
wane. Drugà przyczynà jest brak w∏aÊciwej oferty produktowej ze
strony ubezpieczycieli prywatnych, która w sposób komplementarny
wpisywa∏aby si´ w system ochrony zdrowia. Musia∏aby to byç zatem
oferta nie tylko op∏acalna dla ubezpieczycieli, ale równie˝ komple-
mentarna w stosunku do wszystkich innych produktów oferowanych
w ramach systemu: ubezpieczeniowych (g∏ównie publicznych), para-
ubezpieczeniowych i pozaubezpieczeniowych. Tylko dzi´ki takiej
ofercie prywatne ubezpieczenia zdrowotne, jako komplementarna
cz´Êç systemu ochrony zdrowia, stanà si´ nie tylko dla tego systemu
potrzebne, ale wr´cz niezb´dne.

Co zatem zrobiç, jak sprawiç, by oczekiwania ustawodawcy, po-
lityków spo∏ecznych i zdrowotnych dzia∏ajàcych na rzecz i w interesie
pacjenta odnoÊnie miejsca i roli (prywatnych) ubezpieczeƒ zdro-
wotnych w systemie ochrony zdrowia spotka∏y si´ z ofertà ze strony
prywatnych ubezpieczycieli i to dok∏adnie na miar´ tych oczekiwaƒ?

Pierwszym warunkiem jest w∏aÊciwe okreÊlenie roli ubezpie-
czenia w systemie; w∏aÊciwe, to znaczy zgodne z sensem (terminu
i poj´cia) „ubezpieczenie”, uwzgl´dniajàce wszystkie zalety i u∏om-
noÊci ubezpieczenia jako idei, i sposobu organizowania zapobiegli-
woÊci spo∏ecznej w celu neutralizowania ryzyka utraty zdrowia
w wymiarze spo∏ecznym, publicznym i jednostkowym. W efekcie
mo˝liwe b´dzie wyznaczenie w systemie ochrony zdrowia poszcze-
gólnym rodzajom ubezpieczeƒ zdrowotnych odpowiedniego dla
nich miejsca i roli, dzi´ki którym stanà si´ komplementarne,
a przez to najbardziej u˝yteczne dla systemu a tym samym i dla pa-
cjentów, którym ów system ma s∏u˝yç.

Drugim, równie wa˝nym warunkiem powodzenia jest akceptacja
przez prywatnych ubezpieczycieli zasady, ˝e miejsce i rola ubezpieczeƒ
zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia muszà byç adekwatne do
przyj´tego przez ustawodawc´ modelu tego systemu oraz muszà
uwzgl´dniaç obecnoÊç, role i interesy wszystkich innych podmiotów
tworzàcych struktur´ systemu. Tylko wtedy strategie ekspansji rynkowej
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ubezpieczycieli prywatnych b´dà ów system efektywnie wspieraç.
Spe∏nienie tego warunku sprawi te˝, ˝e oferta produktowa prywatnych
ubezpieczeƒ zdrowotnych b´dzie nie tylko op∏acalna dla jej oferentów,
ale te˝ uzupe∏ni i istotnie wzbogaci asortyment Êwiadczeƒ zdrowot-
nych systemu ochrony zdrowia oraz usprawni jego funkcjonowanie.

Mo˝e si´ oczywiÊcie zdarzyç, ˝e w wyniku kolejnego przetargu
politycznego, skutecznego lobbingu lub trudnego do przewidzenia
splotu rozmaitych okolicznoÊci okreÊlone rodzaje ubezpieczeƒ
zdrowotnych zostanà wmontowane do polskiego systemu ochrony
zdrowia, bez wzgl´du na mo˝liwe, negatywne skutki, jakie ich poja-
wienie si´ w tym systemie spowoduje, szczególnie gdy pojawià si´
w kszta∏cie nieprzystajàcym do systemu. Zwolennicy takiego roz-
wiàzania argumentujà, ˝e je˝eli skutki oka˝à si´ niekorzystne, wte-
dy przyjdzie czas na wprowadzenie stosownych zmian restruktury-
zacyjnych w systemie, co nale˝y rozumieç: system zostanie zmienio-
ny w taki sposób, by „pasowa∏” do znajdujàcych si´ ju˝ w jego struk-
turze tych rodzajów ubezpieczeƒ, które si´ „przebi∏y”. Czy jednak
b´dzie to wówczas lepszy system? Dla kogo, pod jakim wzgl´dem
lepszy? Czy staç nas na taki eksperyment? 

Rozwa˝ajàc te kwestie, zarówno decydenci-politycy zdrowotni,
jak te˝ ubezpieczyciele, w szczególnoÊci reprezentujàcy tzw. prze-
mys∏ ubezpieczeniowy 68 winni braç pod uwag´, ˝e zdrowie nie jest
„czystym dobrem rynkowym”; jest przede wszystkim dobrem spo-
∏ecznym i publicznym. 69 Stàd ochronà zdrowia nie mogà rzàdziç
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68 Przemys∏ ubezpieczeniowy, to ukszta∏towana ju˝ w okresie mi´dzywojennym,
g∏ównie w USA, formu∏a funkcjonowania us∏ug ubezpieczeniowych, której jednà
z cech jà wyró˝niajàcych jest inicjatywa producenta nie tylko w kreowaniu produktów
i poda˝y, ale równie˝ popytu na nie; innà wa˝nà, w tym przypadku, cechà tej formu∏y
us∏ug ubezpieczeniowych, jest zasada kierowania na rynek tych wszystkich produktów,
których sprzeda˝ przyniesie dochody przekraczajàce sum´ nak∏adów poniesionych
na ich wytworzenie i marketing (szerzej: R. Holly, Ubezpieczenia transportowe, [w:]
Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeƒ, tom II, Poltext, Warszawa 2001, s. 387-412.

69 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008, s....
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wy∏àcznie bezduszne prawa i mechanizmy rynku. Podobnie, wdra-
˝anie idei i metod ubezpieczenia winno przebiegaç wedle zasad wy-
nikajàcych z wartoÊci i celów spo∏ecznych, zatem zarzàdzanie
ochronà zdrowia, traktowane jako praktyka polityki zdrowotnej,
musi byç podporzàdkowane tym w∏aÊnie wartoÊciom i celom.

Przytoczone tutaj argumenty i opinie, jak te˝ dalsze, które mo˝na
by na u˝ytek prowadzonego rozumowania przywo∏ywaç, jednoznacznie
wskazujà, ˝e klucz do przerwania impasu znajduje si´ w dyspozycji
ustawodawcy, który restrukturyzujàc obecny system ochrony zdrowia,
winien zdecydowaç czy, ile i jakich ubezpieczeƒ w nim byç powinno
i tak zaprojektowaç jego przysz∏y kszta∏t i zasady funkcjonowania,
by poszczególne rodzaje ubezpieczeƒ zdrowotnych sta∏y si´ w pe∏ni
komplementarnymi elementami struktury systemu. Natomiast sprawà
ubezpieczycieli, g∏ównie prywatnych zak∏adów ubezpieczeƒ, jest
przygotowanie takich rozwiàzaƒ, zasad partycypacji w systemie
ochrony zdrowia, które by∏oby na miar´ oczekiwaƒ projektodawców
systemu tak, by ich propozycje i oczekiwania nie pog∏´bia∏y impasu.
Pozostaje wi´c tylko mieç nadziej´, i˝ dostateczna ju˝ chyba Êwia-
domoÊç uwarunkowaƒ realizacji w∏asnych (równie˝ tych partyku-
larnych) dalekosi´˝nych celów i interesów sprawi, ˝e zarówno poli-
tykom jak i ubezpieczycielom nie zabraknie determinacji i daleko-
wzrocznej wyobraêni.

Traktujàc ubezpieczenie jako zasad´ organizacji systemu ochrony
zdrowia, weryfikacj´ struktur i sposobu funkcjonowania tego systemu,
rozpoczàç niewàtpliwie nale˝y od zbadania i ustalenia, którym szcze-
gó∏owym celom tego systemu ubezpieczenie (w jakiej postaci) mo˝e
najlepiej s∏u˝yç. Jakie korzyÊci odniosà i jakà cen´ zap∏acà za takà
„ubezpieczeniowà” reorientacj´ systemu poszczególni interesariusze:
z jednej strony – spo∏eczeƒstwo, paƒstwo, aktualne w∏adze, admini-
stracja publiczna, sam system ochrony zdrowia, poszczególne grupy
socjodemograficzne, poszczególni obywatele, a z drugiej strony –
„producenci” – Êwiadczeniodawcy medyczni, przemys∏ farmaceu-
tyczny i jego infrastruktura, ubezpieczyciele prywatni, spo∏eczni
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animatorzy solidarnoÊci obywatelskiej. Który z interesariuszy, na
jakim rodzaju ubezpieczeƒ najwi´cej zyska, a który, na jakim naj-
wi´cej straci?

Dok∏adne rozeznanie wszystkich tych kwestii winno byç pierw-
szym krokiem projektowania zmian w systemie, a po przeprowa-
dzeniu pierwszego etapu reformy winno byç podstawà sta∏ego re-
strukturyzowania systemu. Opracowanie takiego projektu zmian,
a szczególnie wyartyku∏owanie go w formie ustawowych zapisów
wymaga równoczeÊnie dok∏adnego okreÊlenia mo˝liwoÊci realizo-
wania zadanych systemowi celów przez poszczególne rodzaje ubez-
pieczeƒ. Dlatego te˝ tej w∏aÊnie kwestii poÊwi´camy nast´pnà cz´Êç
niniejszego opracowania.

2.3.   UBEZPIECZENIE JAKO PARADYGMAT

ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Ubezpieczenie nale˝y do tych wszechobecnych terminów i poj´ç,
które, przenikajàc do wszystkich bez ma∏a dziedzin ludzkiej aktyw-
noÊci, za cen´ utraty swojej jednoznacznoÊci zyskujà specyficznà,
magicznà wr´cz moc. Stàd ubezpieczenie, mieniàc si´ wieloÊcià
ró˝nych znaczeƒ, staje si´ te˝ s∏owem-wytrychem s∏u˝àcym do og∏a-
szania rozmaitych „oczywistoÊci”, a magiczna moc tego terminu
sprawia, ˝e uzasadnienie u˝ytecznoÊci, zarówno idei jak i metody
ubezpieczenia, wydaje si´ po prostu zb´dne. Mit ubezpieczenia, jako
remedium na wszelkie niemal potrzeby i u∏omnoÊci funkcjonowania
organizacji ˝ycia spo∏ecznego, instytucji publicznych, rynku, przed-
si´biorstw, gospodarstw domowych, ka˝dej jednostki, dodatkowo
umacnia sens i rozumienie ubezpieczenia, jako uniwersalnej metody
neutralizacji ka˝dego ryzyka. A ryzyko jest wszak˝e wszechobecne.
Najlepiej chroni przed nim ubezpieczenie. Bez ubezpieczenia nic
zatem nie jest bezpieczne, jesteÊmy wi´c na nie po prostu skazani...
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Niewàtpliwe ów mit nies∏ychanie u∏atwia upowszechnianie
ubezpieczeƒ zarówno w praktyce ˝ycia spo∏ecznego, jak i gospodar-
czego. Rzecz jednak w tym, ˝e uproszczenia takie nie tylko le˝à
u podstaw ciàgnàcych si´ ju˝ dekadami lat debat publicznych i sà
prawdopodobnie jednà z pierwszych przyczyn nieskutecznoÊci wielu
spo∏ecznych wysi∏ków, ale prowadzà tak˝e do niew∏aÊciwego stoso-
wania ubezpieczeƒ albo pozwalajà wr´cz na ich nieuczciwe wyko-
rzystywanie.

Je˝eli domniemanie takie jest w jakimkolwiek stopniu s∏uszne,
rozwa˝ania na temat roli i miejsca ubezpieczenia (zarówno zasad
ubezpieczeniowych, jak te˝ poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ)
w polskim systemie ochrony zdrowia winniÊmy rozpoczàç od usta-
lenia, czy system ochrony zdrowia rzeczywiÊcie potrzebuje ubezpie-
czenia albo, jak si´ s∏yszy, czy faktycznie jest na nie po prostu ska-
zany? Je˝eli zaÊ istotnie go potrzebuje, to w jakim celu i w jakim
stopniu, jakiego ubezpieczenia (ubezpieczeƒ), na jakich zasadach
i warunkach oraz w jaki sposób winno byç ono do systemu ochrony
zdrowia w∏àczone?

Ustalenia w tym zakresie, chocia˝by o statusie zasadnych za∏o˝eƒ,
okazujà si´ konieczne, je˝eli badamy tez´ w formie nie tyle sàdu co
wr´cz postulatu, ˝e ubezpieczenie, jako idea i metoda, winno staç
si´ zasadà nadrz´dnà restrukturyzacji polskiego systemu ochrony
zdrowia, wr´cz paradygmatem tego systemu. 70

WinniÊmy zatem rozwa˝yç bardziej ogólnà kwesti´, czy polski
system ochrony zdrowia w ogóle potrzebuje ubezpieczeƒ (mo˝e ich
potrzebowaç), a je˝eli tak, to jakich i dlaczego w∏aÊnie takich? Wbrew
pozorom, nie jest to sprawa zupe∏nie oczywista. Ka˝de paƒstwo odpo-
wiedzialne za zorganizowanie zabezpieczenia zdrowotnego swoim
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70 Teza ta, w s∏abszej postaci, jest jednym z elementów, na których opiera si´ re-
komendowana tutaj koncepcja konstruowanego na polski u˝ytek modelu systemu
ochrony zdrowia.
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obywatelom (co w przypadku Polski zosta∏o zagwarantowane sto-
sownymi zapisami konstytucyjnymi) instytucjonalizuje to zabezpie-
czenie w postaci systemu ochrony zdrowia zapewniajàcego obywa-
telom zaopatrzenie w stosowne Êwiadczenia. Kszta∏t takiego systemu
mo˝e byç bardzo ró˝ny. Paƒstwo mo˝e bowiem powo∏aç w∏asne, w pe∏ni
i wy∏àcznie przez siebie kontrolowane s∏u˝by, instytucje, przedsi´-
biorstwa i organizacje s∏u˝àce bezpoÊredniemu zaopatrywaniu lud-
noÊci w niezb´dne do ochrony zdrowia Êwiadczenia i us∏ugi (g∏ównie
medyczne) – na przyk∏ad zgodnie z klasycznym modelem Siemaszki.
Mo˝e tak˝e pozostawiç obywatelom spraw´ zaspokajania ich w∏a-
snych potrzeb zdrowotnych, w takim zakresie i w taki sposób, w jakim
zechcà i potrafià, zachowujàc sobie jedynie funkcje regulacyjne
i kontrolne, tj. tworzàc odpowiednie instytucje oraz s∏u˝by (g∏ównie
interwencyjne: ratownictwo medyczne, centra kryzysowe, monitoring
epidemiologiczny, fundusze celowe itp.) – na przyk∏ad wedle ame-
rykaƒskiego modelu rezydualnego. Mo˝e wreszcie tworzyç rozmaite
modele poÊrednie, wykorzystujàc przy tym rynek (w ró˝nych posta-
ciach) i jego mechanizmy; tworzàc autonomiczne instytucje publiczne
i stosowne fundusze; celowe wspomagajàc i wspó∏organizujàc spon-
tanicznà aktywnoÊç spo∏ecznà – pozarzàdowe (naukowe i oÊwiatowe),
zbiórki i fundusze celowe.

Mo˝e te˝ przy tym pos∏u˝yç si´ ideà ubezpieczenia traktowanà
jako szczególna zasada organizacji solidarnego wysi∏ku ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa dla zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego wszystkim
cz∏onkom populacji. W Polsce, z ró˝nych wzgl´dów, na ogó∏ czyni
si´ to jednak ma∏o konsekwentnie, w ró˝ny sposób i w ró˝nym stopniu.
Dzieje si´ tak prawdopodobnie dlatego, ˝e na praktyk´ polskiej po-
lityki zdrowotnej majà szczególny wp∏yw komentowane ju˝ tutaj wielo-
rakie uwarunkowania: ekonomiczne, polityczne, epidemiologiczne,
kulturowe, infrastrukturalne, organizacyjne, kadrowo-kompetencyjne,
demograficzne...

Literatura przedmiotu, mimo i˝ zdominowana przez autorów
reprezentujàcych g∏ównie przemys∏ ubezpieczeniowy lub te˝ z prze-
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mys∏em tym w ró˝ny sposób powiàzanych, a przez to eksponujàcych
raczej zalety ni˝ wady ubezpieczenia w ochronie zdrowia i przewa˝nie
wy∏àcznie koncentrujàcych si´ niemal na zaletach poszczególnych
rodzajów ubezpieczeƒ zdrowotnych, na ogó∏ pomija rozwa˝ania na
temat korzyÊci, jakie wynikajà ju˝ z samej idei i metody ubezpieczenia
dla realizacji nadrz´dnego celu zabezpieczenia zdrowotnego – sys-
temowego zaopatrzenia w Êwiadczenia zdrowotne wszystkich cz∏onków
populacji. Stàd zapewne nie jest dostatecznie dostrzegana i ekspo-
nowana fundamentalna przewaga ubezpieczenia (jako idei i metody)
nad wszystkimi innymi sposobami organizacji wysi∏ku spo∏ecznego
wobec wspólnego zagro˝enia oraz przewaga wynikajàca z mo˝liwoÊci
wykorzystywania metody neutralizacji ryzyka utraty zdrowia. Prze-
waga ta wynika zaÊ z samej racji bytu ka˝dego ubezpieczenia. Owa
racja opiera si´ na zasadzie efektywnoÊci neutralizacji ryzyka: za∏o-
˝ony cel nale˝y osiàgnàç jak najmniejszym kosztem i jak najszybciej.
W przypadku ubezpieczeƒ zdrowotnych: jak najmniejszym kosztem
i jak najszybciej przywróciç zdrowie pacjentowi-klientowi, by –
zamiast generowaç koszty ponoszone przez ubepieczyciela na likwi-
dacj´ owej „szkody” – generowa∏ mu zyski, p∏acàc sk∏adk´. Ubez-
pieczyciel jest wi´c ˝ywotnie zainteresowany (nierzadko bardziej ni˝
sam pacjent), by nie dopuÊciç do utraty zdrowia, a gdy – pomimo tych
wysi∏ków – ryzyko si´ realizuje, mo˝liwie szybko i skutecznie choremu
klientowi przywróciç status klienta zdrowego. Jest na to jeden tylko
sposób – nie dopuÊciç do utraty zdrowia i/lub przywróciç mu zdrowie.
Dzi´ki temu zak∏ady ubezpieczeƒ korzystnie stymulujà rozwój techno-
logii medycznych i ciàg∏e poszukiwania innowacyjnych rozwiàzaƒ
w przemyÊle farmaceutycznym, wymuszajàc we w∏asnym interesie (który,
w tym przypadku, pokrywa si´ z interesem pacjenta) popraw´ poziomu
bezpieczeƒstwa i jakoÊci terapii oraz istotnie przyczyniajàc si´ do po-
prawy wszystkich standardów przesàdzajàcych zarówno o efektyw-
noÊci zapobiegania przyczynom utraty zdrowia, jak i samego leczenia.

Interes ubezpieczyciela w sposób naturalny pokrywa si´ wi´c
z interesem pacjenta, a zarazem, w sposób oczywisty, staje w sprzecz-
noÊci z interesem tych Êwiadczeniodawców, którzy im d∏u˝ej leczà,
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tym d∏u˝ej (i na ogó∏ tym wi´cej) zarabiajà. Przypomnijmy, ˝e
w staro˝ytnych Chinach lekarz odpowiedzialny za zdrowie powie-
rzonej mu spo∏ecznoÊci otrzymywa∏ datki od tych cz∏onków owej
spo∏ecznoÊci, którzy byli zdrowi – chorzy nie p∏acili dopóty, dopóki
lekarz nie przywróci∏ im zdrowia. Tak wi´c lekarz nie by∏ wynagra-
dzany za leczenie, ale za utrzymywanie swoich podopiecznych
w zdrowiu. We wszystkich wspó∏czesnych systemach ochrony zdro-
wia ukszta∏towa∏a si´ i funkcjonuje zasada odwrotna: Êwiadczenio-
dawców, w tym g∏ównie lekarzy, wynagradzamy nie tyle za zdrowie,
ile za leczenie, gdy zdrowie tracimy. Naszych Êwiadczeniodawców
nara˝amy tym samym (a nierzadko wr´cz skazujemy) na ogromnie
dla nich trudny, wyzywajàcy hazard moralny – im cz´Êciej, d∏u˝ej
i dro˝szymi metodami b´dà leczyç, tym wi´cej zarobià. Natomiast
ubezpieczyciel kontraktujàcy us∏ugi medyczne na rzecz swoich
klientów ma, w porównaniu z pacjentem, nieporównywalnie wi´ksze
mo˝liwoÊci egzekwowania na Êwiadczeniodawcy us∏ugi skutecznej,
o wysokiej jakoÊci i wykonywanej mo˝liwie szybko.

Ubezpieczenie, zarówno w praktyce ˝ycia spo∏ecznego, jak i gospo-
darczego, wyst´puje zatem w sposób trojaki: 

(1) jako zasada i forma organizacji aktywnoÊci spo∏ecznej – so-
lidarnego wysi∏ku zbiorowoÊci na rzecz ochrony poszcze-
gólnych cz∏onków tej zbiorowoÊci przed skutkami na ogó∏
doÊç dobrze ju˝ rozpoznanego ryzyka (okreÊlonych zdarzeƒ
niepo˝àdanych, które zdarzyç si´ nie muszà, ale – jak wynika
z doÊwiadczenia spo∏ecznego – nieuchronnie dotykajà zde-
finiowanej statystycznie liczby cz∏onków tej zbiorowoÊci); 

(2) jako instytucja lub przedsi´biorstwo („ubezpieczalnia”) po-
wo∏ane do neutralizowania ryzyka na rzecz osób i podmiotów,
których to ryzyko dotyczy w zamian za sk∏adk´; 

(3) jako metoda neutralizowania skutków ryzyka (zdarzeƒ nie-
po˝àdanych, których skutki mogà okazaç si´ niekorzystne
dla cz∏onków wspólnoty ryzyka).
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Tak wi´c ubezpieczenie mo˝e byç, aczkolwiek wcale nie musi,
zasadà organizacji ca∏ego systemu ochrony zdrowia lub tylko okre-
Êlonej jego cz´Êci. Na ogó∏ jednak zasada ta jest powszechnie stoso-
wana (aczkolwiek – jak wspomniano – w ró˝nym stopniu i w ró˝ny
sposób) przede wszystkim ze wzgl´du na niekwestionowane, roz-
liczne korzyÊci jakie daje ubezpieczenie. KorzyÊci te jednak zale˝à
od modelu i struktury systemu ochrony zdrowia oraz regulacji
okreÊlajàcych zasady jego funkcjonowania. Z jednej wi´c strony,
pe∏ne, konsekwentne wprowadzenie tej˝e zasady do okreÊlonego
systemu ochrony zdrowia wymaga na ogó∏ jego istotnej restruktury-
zacji – usuni´cia niektórych niesprawnych i wprowadzenia doƒ no-
wych instytucji, przedsi´biorstw i organizacji, okreÊlenia na nowo
ich ról w realizacji celu, jakiemu s∏u˝y system oraz relacji mi´dzy
nimi, a tak˝e sposobu ich finansowania i funkcjonowania. Z drugiej
zaÊ strony, to w∏aÊnie okreÊlony kszta∏t organizacyjny systemu
ochrony zdrowia okreÊla w nim miejsce i rol´ ubezpieczenia jako
zasady funkcjonowania systemu (jego cz´Êci) oraz poszczególnych
jego rodzajów/postaci ubezpieczenia, jako metody neutralizowania
ryzyka utraty zdrowia z przyczyn chorobowych i/lub pozachorobowych.

W piÊmiennictwie ubezpieczeniowym, a jeszcze bardziej w prak-
tyce ubezpieczeniowej upowszechni∏ si´ poglàd, ˝e ubezpieczenie
jest narz´dziem gospodarczym (dok∏adniej – instrumentem finan-
sowym) s∏u˝àcym (re) kompensowaniu szkód strat, które mogà po-
wstaç w wyniku zrealizowania si´ ryzyka (zdarzenia niepo˝àdanego). 71
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71 Jest to raczej poglàd ni˝ definicja, bowiem – jak pisze T. Sangowski – wobec
„braku ogólnie przyj´tej definicji ubezpieczenia, uwzgl´dniajàcej jednoczeÊnie
wszystkie jego aspekty – prawny, gospodarczy i techniczny”, znaczenie ubezpieczenia
wynika przede wszystkim z roli oraz funkcji jakie ono pe∏ni w aktualnej formacji
spo∏eczno-gospodarczej (T. Sangowski, Rozwój ubezpieczeƒ na Êwiecie i w Polsce, [w:]
Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia Gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998, s. 297-298).
Stàd te˝ ogólny sens terminu ubezpieczenie wynika g∏ównie z roli i funkcji jakà ono
pe∏ni w rozwijajàcej si´ od kilkuset lat gospodarce rynkowej. Jednak˝e w potocznym
j´zyku funkcjonuje równolegle znacznie szersze rozumienie tego terminu.
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Takie pojmowanie ubezpieczenia, szczególnie w jego literalnym ro-
zumieniu, wyklucza jednak˝e z ubezpieczeniowego instrumentarium
takie metody neutralizacji ryzyka jak profilaktyka, diagnostyka,
prewencja, oszcz´dzanie, inwestowanie, a nawet – w przypadku ry-
gorystycznej interpretacji – us∏ugi assistance i concierge.

Traktujàc zasad´ realnoÊci ubezpieczenia jako imperatyw na-
kazujàcy skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem (zdarzeniem
niepo˝àdanym), winniÊmy uznaç za ubezpieczeniowe te wszystkie
metody, które faktycznie chronià przed ryzykiem (jego niepo˝àda-
nymi skutkami) nie tylko ex post, ale równie˝ ex ante, tzn. nie do-
puszczajàc do realizacji ryzyka, czego sens zawiera si´ zresztà w za-
wartoÊci etymologicznej terminu ubezpieczenie, w postaci w jakiej
funkcjonuje on we wspó∏czesnym j´zyku. 72 W przypadku odnoszenia
idei ubezpieczenia i stosowania metody ubezpieczeniowej do ryzyk
spo∏ecznych, a tym samym do odpowiadajàcych im systemów zabez-
pieczeƒ, niewàtpliwie przyjàç winniÊmy odpowiednio szersze rozu-
mienie ubezpieczenia jako zasady organizacji solidarnego wysi∏ku
(spo∏ecznego) wobec wspólnego zagro˝enia oraz jako instrumentu
neutralizacji ryzyka. 

DCF

2.3. Ubezpieczenie jako paradygmat organizacji  systemu ochrony zdrowia

72 Ubezpieczenie to – w/g Uniwersalnego s∏ownika j´zyka polskiego pod red. S.
Dubisza – rzeczownik od ubezpieczyç, co znaczy nie tylko zawrzeç umow´ ubezpie-
czenia, ale równie˝ „zapewniç (zapewniaç) bezpieczeƒstwo”: Policjant ubezpiecza∏
swojego partnera; i/lub „zabezpieczaç/asekurowaç przed wypadkiem”: Trzymajàc lin´,
ubezpiecza∏ koleg´. (tom IV, PWN, Warszawa 2003 – wyd. internetowe na CDR).
Por. tak˝e: Wspó∏czesny s∏ownik j´zyka polskiego pod red. B. Dunaja, Wilga, Warszawa
1996, s. 1165 oraz Inny s∏ownik j´zyka polskiego pod red. M. Baƒko, PWN, Warszawa
2000, s. 878. Podobnie termin ten funkcjonuje we wspó∏czesnym j´zyku angielskim,
np. w/g A. S. Hornby, Oxford Adwanced Dictionary of Current English, New Edition,
Oxford University Press, Oxford 1978: insurance to tak˝e „any measure taken as
a safeguard against loss, failure, etc.” (s. 450), lub J. G. Allee (red.), Webster’s
dictionary, Oottenheimer Publishers, Baltimore 1987: „to make sure or certain; to
make safe (against); to ensure; to secure the payment of a sum in event of loss, death,
etc. by a contract and payment of sums called premiums” (s. 196).
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OkreÊlajàc ubezpieczenie jako metod´ neutralizacji ryzyka, istotnie
rozszerzamy zakres znaczeniowy tego terminu i poj´cia na wszelkie
sposoby i dzia∏ania majàce na celu nie tylko (re)kompensowanie
niepo˝àdanych skutków ryzyka, ale równie˝ niedopuszczenie (lub
przynajmniej ograniczenie prawdopodobieƒstwa) do zrealizowania
si´ ryzyka. Takie rozumienie tego terminu znajduje zresztà g∏´bo-
kie uzasadnienie w samej idei ubezpieczenia wynikajàcej z zasad
solidaryzmu, (spo∏ecznej) s∏usznoÊci oraz równego traktowania
wszystkich cz∏onków wspólnoty ryzyka, a wi´c tych samych zasad,
które stanowi∏y podwalin´ staro˝ytnych instytucji awarii wspólnej
i awarii ma∏ej, tj. w zwyczajowych a nast´pnie skodyfikowanych
(prawdopodobnie ju˝ za czasów fenickich, a na pewno w cesarstwie
rzymskim – s∏ynne prawo rodyjskie w kodeksie Justyniana) zasadach:
(1) rozliczania szkód/strat poniesionych przez niektórych cz∏onków
wspólnoty ryzyka, dzi´ki czemu pozostali cz∏onkowie odnieÊli korzyÊç
– awaria wspólna 73, (2) solidarnego, proporcjonalnego pokrywania
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73 Awaria wspólna – to, przede wszystkim, zasada rozliczania strat/kosztów po-
niesionych przez jednego (kilku) cz∏onków wspólnoty ryzyka (np. uczestników morskiej
wyprawy handlowej) dzi´ki czemu pozostali cz∏onkowie – np. uczestnicy wspólnego
przedsi´wzi´cia odnieÊli korzyÊç, zgodnie z którà winni oni solidarnie i proporcjo-
nalnie do odniesionych korzyÊci pokryç owe szkody/straty/koszty. Je˝eli na przyk∏ad
w celu zejÊcia z mielizny, ze statku zostanà wyrzucone za burt´ kontenery, w∏aÊcicielom
tych kontenerów winni proporcjonalnie zrekompensowaç poniesione przez nich
straty ci, którzy, dzi´ki temu, i˝ statek móg∏ bezpiecznie kontynuowaç podró˝, odnieÊli
korzyÊç: armator statku, jego za∏oga, pasa˝erowie, w∏aÊciciele pozosta∏ych kontenerów,
które nie zosta∏y wyrzucone. Instytucja awarii wspólnej zosta∏a wspó∏czeÊnie ponownie
skodyfikowana w roku 1863 i – po kilkunastu modyfikacjach – funkcjonuje w postaci
regu∏ Yorku i Antwerpii (York and Antverp Rules) stanowiàcych podstaw´ dyspasz –
rozliczeƒ miedzy uczestnikami awarii wspólnej sporzàdzanych przez dyspaszerów;
Por.: General Average and Salvage. Lloyd’s Nautical Year Book, Lloyd’s of London
Press Ltd., Essex, 1983, s. 152-171; Por. tak˝e: Z. Brodecki, J. Figarski, Z. Kamiƒski,
A. So∏tys, Ubezpieczenia morskie, Wydawnictwo Morskie, Gdaƒsk 1979; oraz J. ¸o-
puski, O ˝egludze i prawie morskim, Branta, Bydgoszcz 2011. Zapisy regu∏ Yorku
i Antwerpii zosta∏y wspó∏czeÊnie skodyfikowane w art. 250 §1 Ustawy z 18.09.2001,
Kodeks morski (Dz. U. z 2009, nr 217, poz. 1689).
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kosztów dzia∏aƒ, dzi´ki którym nie dosz∏o do zrealizowania si´ ryzyka
(wzgl´dnie szkody/straty by∏y istotnie mniejsze) – awaria ma∏a. 74

Przypominajàc regu∏y awarii wspólnej i awarii ma∏ej, warto zwróciç
uwag´ na znaczenie, jakie dla obecnoÊci idei ubezpieczenia w ludz-
kiej dzia∏alnoÊci, a szczególnie dla zakresu i sposobu praktycznego
wykorzystywania mo˝liwoÊci tej idei i metody, ma w∏aÊciwe rozu-
mienie i interpretowanie jej sensu i postulatów. Stàd w∏aÊnie na-
wiàzanie do staro˝ytnych regu∏ rodyjskiego prawa, które owà ide´
ukonstytuowa∏y i po dzieƒ dzisiejszy tworzà fundament ubezpiecze-
niowej doktryny. Wspó∏czesna praktyka ubezpieczeniowa, podpo-
rzàdkowana liberalno-rynkowemu paradygmatowi przemys∏u ubez-
pieczeniowego (insurance industry), odwo∏uje si´ raczej do samej
metody ubezpieczenia i sprowadza jà przede wszystkim do techno-
logii neutralizacji ryzyka. Zapewne, bierze si´ to z przekonania, ˝e
przywo∏ywanie i interpretowanie imponderabiliów ubezpieczenio-
wych nie jest najlepszym sposobem ani najkrótszà drogà poszuki-
wania nowych rozwiàzaƒ i technologii usprawniajàcych funkcjono-
wanie ubezpieczeniowego rynku.

Badajàc mo˝liwoÊci zastosowania ubezpieczenia do projekto-
wania, organizacji oraz ustanawiania zasad funkcjonowania systemu
zabezpieczeƒ zdrowotnych (jak i w ogóle ca∏ego systemu zabezpie-
czeƒ spo∏ecznych), nie mo˝emy jednak ograniczaç si´ do samej me-
tody i technologii neutralizowania ryzyka utraty zdrowia. Problem,
jak efektywnie neutralizowaç to ryzyko jest bowiem problemem
wtórnym wobec kwestii definiowania i identyfikowania owego ryzyka,
jego rodzaju, zakresu i charakteru, a tak˝e wobec kwestii czy, i w jakim
stopniu, zasady ubezpieczeniowe sà w∏aÊciwe do konstruowania
modelu zaopatrzenia w dobra (produkty ubezpieczeƒ zdrowotnych)

DCH
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74 Awaria ma∏a – zasada, zgodnie z którà rozsàdne koszty poniesione zasadnie
w celu niedopuszczenia do zrealizowania si´ ryzyka (np. wynaj´cie ochrony by unie-
mo˝liwiç piratom napad na statek) winny byç proporcjonalnie zrekompensowane przez
tych wszystkich, którzy dzi´ki temu odnieÊli korzyÊç (tj. przez armatora statku, za∏og´,
pasa˝erów, w∏aÊcicieli ∏adunku).
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s∏u˝àce ochronie zdrowia. Je˝eli zaÊ sà w∏aÊciwe, czy wystarczajà do
budowy takiego modelu, czy te˝ powinny byç wsparte (w jakim
stopniu?) innymi, pozaubezpieczeniowymi zasadami? Czy wreszcie
zasady ubezpieczeniowe pozwalajà i wystarczajà na projektowanie
ca∏oÊciowego, kompleksowego modelu zabezpieczeƒ spo∏ecznych?
Odpowiedzi na te pytania w ogromnej mierze zale˝à w∏aÊnie od
sensu i sposobu rozumienia idei ubezpieczenia, od odwo∏aƒ do
wartoÊci i postulatów, które si´ na nià sk∏adajà i z niej wynikajà.

PodkreÊlajàc znaczenie instytucji awarii wspólnej i awarii ma∏ej
dla idei ubezpieczenia, wskazujemy na dwie fundamentalne wartoÊci
(i zarazem zasady), jakie one wnoszà zarówno do teorii, doktryny, jak
i praktyki ubezpieczeniowej – zasad´ bezwzgl´dnej solidarnoÊci wszyst-
kich cz∏onków wspólnoty ryzyka oraz zasad´ spo∏ecznej sprawiedli-
woÊci (z której wynika interpretacja, zakres i warunki rygoryzmu,
jak te˝ sposób egzekwowania innych regu∏ ubezpieczeniowych).

To w∏aÊnie dzi´ki tym zasadom, w interpretacji jakà nadajà im
obie „awarie”, ubezpieczenie mo˝e byç traktowane jako uniwersalna
formu∏a organizacji zarówno ubezpieczeƒ spo∏ecznych, jak i gospo-
darczych. Majà one przy tym szczególne znaczenie dla organizacji
i ustalania sposobu funkcjonowania ubezpieczeniowego systemu ochrony
zdrowia (zarówno rynkowego, jak te˝ etatystyczno-publicznego) –
rozszerzajà bowiem instrumentarium ubezpieczeniowe na dzia∏ania
zapobiegajàce niepo˝àdanym zdarzeniom, nie lekcewa˝àc równie˝
instrumentów (re)kompensacyjnych. Sankcjonujà tym samym rów-
norz´dnà rol´, jakà w produktach ubezpieczeƒ zdrowotnych odgry-
wajà modu∏y Êwiadczeƒ zorientowanych na profilaktyk´, diagnostyk´
i prewencj´ oraz modu∏y Êwiadczeƒ serwisowo-naprawczych, finan-
sowych i logistycznych. 75 Co wi´cej, traktujàc regu∏y awarii wspólnej
i awarii ma∏ej jako postulaty doktryny ubezpieczeniowej, otwieramy
dyskusj´ nad mo˝liwoÊcià podejmowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych

DCI
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75 Wynika stàd tak˝e uzasadnienie dla traktowania jako ubezpieczeniowe us∏ug
assistance i concierge.
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realizacji spodziewanych zdarzeƒ niepo˝àdanych oraz nad zasadnoÊcià
wyst´powania do ubezpieczycieli z roszczeniami pokrycia kosztów
owych dzia∏aƒ, dzi´ki którym do niepo˝àdanego zdarzenia w ogóle
nie dosz∏o i nie powsta∏y szkody/straty, których rozmiary potencjalnie
mog∏yby wielokrotnie przerastaç poniesione koszty dzia∏aƒ zapo-
biegawczych. 

Regu∏y awarii wspólnej i awarii ma∏ej pokazujà nie tylko rol´,
sens solidaryzmu i zasady spo∏ecznej s∏usznoÊci w organizacji, ale
te˝ sà przyk∏adem sposobu/metody praktycznego ich zastosowania.
Pozwalajà lepiej rozumieç i interpretowaç zdarzenia, oceniaç fakty,
podejmowaç decyzje zarówno lekarzom jak i ubezpieczycielom. To
w∏aÊnie w tych dwóch instytucjach, le˝àcych u podstaw idei ubez-
pieczenia, zawiera si´ sens profilaktyki i prewencji, jako pe∏no-
prawnych metod neutralizacji ryzyka. W∏aÊnie te metody, zepchni´te
na margines przez praktyk´ wspó∏czesnego przemys∏u ubezpiecze-
niowego, okazujà si´ szczególnie istotne dla efektywnoÊci zabezpie-
czenia zdrowotnego, a – tym samym – dla ubezpieczeƒ zdrowotnych.
To w∏aÊnie zasady awarii wspólnej i/lub awarii ma∏ej stosuje/winien
stosowaç chirurg podejmujàc decyzj´ o amputacji zaka˝onej koƒ-
czyny, czy o sprowokowaniu poronienia dla ratowania ˝ycia matki.
W jeszcze wi´kszym stopniu zasady te odnoszà si´ przy podejmowaniu
decyzji podczas dzia∏aƒ wojennych czy przeciwdzia∏ania epidemii.

Termin i poj´cie ubezpieczenia, w przyj´tym tutaj rozumieniu,
niezale˝nie od merytorycznej zasadnoÊci przedstawionej interpre-
tacji, znakomicie koresponduje z charakteryzowanymi wczeÊniej
(por. s. 38), kluczowymi w zarzàdzaniu ochronà zdrowia, dzia∏ania-
mi okreÊlajàcymi wspólnym mianem Êwiadczeƒ zdrowotnych, które
dotyczà nie tylko (re) kompensowania skutków utraty zdrowia, ale
równie˝ zapobiegania temu ryzyku lub przynajmniej ograniczenia
prawdopodobieƒstwa jego zrealizowania si´ (i/lub) ograniczenia
rozmiarów potencjalnych szkód/strat).

Podejmujàc rozwa˝ania nad kwestià, dominujàcà w powszechnej
debacie, jaka toczy si´ w Polsce od lat ju˝ kilkunastu, czy ubezpie-
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czenie (traktowane jako okreÊlona idea organizacji wspólnego wy-
si∏ku spo∏ecznego oraz jako efektywna metoda neutralizacji ryzyka
utraty zdrowia), a w szczególnoÊci tzw. ubezpieczenie dodatkowe
(tj. stanowiàce dodatek do bazowego, podstawowego ubezpieczenia
powszechnego), mo˝e istotnie przyczyniç si´ do znaczàcej poprawy
wydolnoÊci naszego systemu ochrony zdrowia, nale˝y pami´taç
o koniecznoÊci przyj´cia okreÊlonych tez, za∏o˝eƒ, definicji i hipotez
oraz o wynikajàcych stàd konsekwencjach. Musimy wi´c za∏o˝yç, ˝e
ubezpieczenie, zarówno jako idea i zasada organizowania aktywnoÊci
spo∏ecznej, jak te˝ metoda neutralizowania ryzyka utraty zdrowia
winno stanowiç wiodàcy paradygmat polskiego systemu ochrony
zdrowia. Rola i miejsce ubezpieczenia w systemie wynikaç jednak
musi przede wszystkim z mo˝liwoÊci wype∏niania/uzupe∏niania/ wspo-
magania przez t´ ide´ i metod´ realizowanych przez system zadaƒ
w zakresie zaopatrzenia ludnoÊci w Êwiadczenia zdrowotne. Naj-
ogólniej rzecz bioràc, znaczenie paradygmatu ubezpieczeniowego
dla systemu ochrony zdrowia wynikaç b´dzie z mo˝liwoÊci zadoÊç-
uczynienia celom i oczekiwaniom tego systemu, mo˝liwego stopnia
i sposobu owego zadoÊçuczynienia oraz wielkoÊci zwiàzanych z tym
kosztów. Dopiero wtedy mo˝emy projektowaç jakiego rodzaju
ubezpieczeƒ system ten potrzebuje, w jakim zakresie, na jakich za-
sadach mogà byç one doƒ w∏àczone w charakterze elementów jego
struktury oraz metod stosowanych przy realizacji jego zadaƒ. Zak∏a-
damy tym samym, ˝e odpowiedê na pytanie o przydatnoÊç ubezpie-
czenia (poszczególnych rodzajów ubezpieczeƒ) dla polskiego systemu
ochrony zdrowia jest cz´Êcià rozwiàzania bardziej ogólnego problemu,
jaki stanowi pytanie o optymalny dla Polski kszta∏t tego systemu.

Najprostsza odpowiedê na pytanie, jakiego systemu ochrony
zdrowia potrzebuje polskie spo∏eczeƒstwo wynika z diagnozy tego
spo∏eczeƒstwa. Jest to odpowiedê najprostsza, ale bynajmniej nie
naj∏atwiejsza, zale˝y bowiem od kryteriów, na podstawie których
opisujemy stan zdrowia populacji oraz jej obecne i przysz∏e potrzeby
zdrowotne; zale˝y tak˝e od metod i instrumentów pomiaru oraz
umiej´tnoÊci kompetentnego pos∏ugiwania si´ nimi.

DCK

Rozdzia∏ II

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 108



Brak w∏aÊciwych kryteriów czy te˝ niedostatecznie zasadny ich
dobór, niespójna terminologia i u∏omnoÊci aparatu poj´ciowego,
niedostatki metodologiczne, metodyczne i oprzyrzàdowania, a tak-
˝e niedostatek w∏aÊciwego agregowania danych surowych oraz ich
iloÊciowej i jakoÊciowej analizy praktycznie wykluczajà mo˝liwoÊç
sformu∏owania na tyle rzetelnej diagnozy potrzeb zdrowotnych
i trafnej ich prognozy, by mo˝liwe by∏o zinstytucjonalizowanie za-
bezpieczenia zdrowotnego w kszta∏cie takiego systemu ochrony
zdrowia, który mo˝na by by∏o uznaç za optymalny, tj. dok∏adnie od-
powiadajàcy tym˝e potrzebom i najbardziej istotnym uwarunkowa-
niom ich realizacji (w tym mo˝liwoÊciom finansowym paƒstwa i jego
obywateli). W takiej sytuacji trudno jest mówiç o racjonalnym, sys-
temowym zarzàdzaniu zmianà spo∏ecznà, jaka si´ w tej dziedzinie
dokonuje; pozostajà co najwy˝ej próby stymulowania procesu
owych zmian odwo∏ujàce si´ do zasad racjonalnego dzia∏ania. W takiej
bowiem sytuacji polityka zdrowotna jako nauka, sztuka i praktyka
osiàgania celów wyznaczanych przez polityk´ spo∏ecznà i doktryn´
zdrowotnà, wobec niejednoznacznoÊci tych celów, mo˝e jedynie dà˝yç
do racjonalizacji obecnie funkcjonujàcego systemu ochrony zdrowia,
tj. zapewnienia maksymalnej efektywnoÊci systemu w obecnym jego
kszta∏cie. 76

Ide´ ubezpieczenia rozumieç b´dziemy jako zasad´ organizacji
solidarnego wysi∏ku wszystkich cz∏onków wspólnoty ryzyka 77 dla
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76 Pod tym has∏em – racjonalizacji systemu ochrony zdrowia – w latach 2004-2009
przeprowadzonych zosta∏o 29 konferencji naukowych zorganizowanych przez Katedr´
Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi wspólnie z Krajowym
Instytutem Ubezpieczeƒ. Wyniki tych konferencji sta∏y si´ osnowà kilkudziesi´ciu
artyku∏ów publikowanych w kolejnych tomach „Polityki Zdrowotnej” we wspomnianym
okresie.

77 Ryzyko, to – najogólniej rzecz bioràc – prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´
okreÊlonego zdarzenia. W praktyce (równie˝ ubezpieczeniowej) odnosi si´ do zda-
rzeƒ niepo˝àdanych, stàd w odczuciu spo∏ecznym jego pejoratywne znaczenie. Po-
dobnie w j´zyku potocznym, ryzyko to „mo˝liwoÊç niepowodzenia, pora˝ki, straty;
przedsi´wzi´cie, czyn, którego wynik jest niepewny, wàtpliwy” (S∏ownik wspó∏czesnego
j´zyka polskiego, Wilga, Warszawa 1996, s. 990).
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zabezpieczenia si´ przed okreÊlonym zagro˝eniem 78, które dotknàç
mo˝e ka˝dego z cz∏onków wspólnoty. Natomiast metoda ubezpie-
czeniowa, to sposoby i techniki ograniczania prawdopodobieƒstwa
zrealizowania si´ zdarzeƒ niepo˝àdanych i rekompensowania ich
skutków.

Wielowiekowa praktyka ubezpieczeniowa, w szczególnoÊci
praktyka ubezpieczeƒ komercyjnych, dotyczy∏a przede wszystkim
ochrony przed skutkami zdarzeƒ niepo˝àdanych, stàd metoda
ubezpieczeniowa kojarzona jest g∏ównie ze sposobami i technikami
rekompensowania skutków ryzyka, w mniejszym stopniu z przeciw-
dzia∏aniem zrealizowaniu si´ ryzyka, aczkolwiek tradycja, która
ukszta∏towa∏a ide´ ubezpieczenia, tradycja odwo∏ujàca si´ do staro-
˝ytnych regu∏ awarii wspólnej i awarii ma∏ej, nadaje tej idei interpre-
tacj´ znacznie szerszà i wr´cz uto˝samia jà z wszelkimi zasadami
zabezpieczania si´ przed wspólnym zagro˝eniem, tj. zabezpiecza-
niem si´ przed zdarzeniami, które naruszajà interesy okreÊlonej
grupy osób (stàd w∏aÊnie – wspólnota ryzyka). Kwestia ta wydaje si´
jednak niezbyt istotna w tej cz´Êci doktryny ubezpieczeniowej, któ-
ra dotyczy ubezpieczeƒ komercyjnych. 79

Jak ju˝ wspomniano, „dobry” system ochrony zdrowia to system,
który ciàgle ewoluuje – podà˝a za dokonujàcymi si´ zmianami socjo-
demograficznymi, kulturowymi, epidemiologicznymi, rozwojem
technologii medycznych, zmianami uwarunkowaƒ ekonomicznych,
preferencji popytu wynikajàcych z przeobra˝eƒ w hierarchii wartoÊci,
wyra˝anych potrzeb i oczekiwaƒ. Stàd te˝ system ochrony zdrowia
w finalnym, „docelowym” kszta∏cie nie istnieje (a tak˝e istnieç nie
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78 Zagro˝enie traktujemy jako zdarzenie niepo˝àdane z punktu widzenia okre-
Êlonej grupy osób, które w zwiàzku z tym majà interes (ubezpieczeniowy) by do tego
zdarzenia nie dosz∏o lub – je˝eli dojdzie – by jego skutki zosta∏y zrekompensowane.

79 Aczkolwiek równie˝ wspó∏czesna praktyka ubezpieczeƒ komercyjnych nie mo˝e
si´ obejÊç bez odwo∏ywania si´ – przynajmniej poÊrednio – do regu∏ awarii wspólnej
i awarii ma∏ej.
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powinien); stanowi bowiem jedynie wzorzec, algorytm numeryczno-
-procesualny, w którym poszczególne zmienne muszà byç stale mo-
dyfikowane. Jedynie w tej postaci mo˝e byç zadekretowany – ustawami,
rekomendacjami, rozporzàdzeniami, zarzàdzeniami. W miar´ do-
konujàcej si´ zmiany spo∏ecznej, znajdujàcej swoje odbicie równie˝
w systemie ochrony zdrowia, wszystkie te regulacje formalno-prawne
muszà byç ciàgle, odpowiednio do procesu zachodzàcych zmian,
nowelizowane. Uznajmy zatem, ˝e sta∏e monitorowanie zmiany w sys-
temie ochrony zdrowia i postulowanie stosownych korekt w zapi-
sach regulacji okreÊlajàcych jego kszta∏t i zasady funkcjonowania
winno byç/stanowiç jednà z podstawowych powinnoÊci wszystkich...
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Rozdzia∏ trzeci

UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  

JJAAKKOO  MMEETTOODDAA  

ZZAARRZZÑÑDDZZAANNIIAA  RRYYZZYYKKIIEEMM  

UUTTRRAATTYY  ZZDDRROOWWIIAA

3.1. RYZYKO

JAKO PRZEDMIOT ZARZÑDZANIA

Jak ju˝ zosta∏o odnotowane we Wprowadzeniu, zarzàdzanie ochronà
zdrowia mo˝e (winno) przebiegaç na czterech podstawowych poziomach
i zarazem w czterech ró˝nych aspektach: 

(1) wp∏ywania na zmian´ spo∏ecznà w ochronie zdrowia – na
kierunek i dynamik´ jej przebiegu, poprzez oddzia∏ywanie
na uwarunkowania i okolicznoÊci w jakich si´ dokonuje,
stosownie do po˝àdanych przez nas skutków tej zmiany; 

DDF
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(2) organizowania i ciàg∏ego restrukturyzowania (odpowiednio
do dokonujàcej si´ zmiany) systemu ochrony zdrowia; 

(3) zarzàdzania podmiotami systemu (ich efektywnoÊcià wy-
twarzania i dystrybucji dóbr s∏u˝àcych ochronie zdrowia);

(4) opracowywania i wdra˝ania metod oraz konstruowania
narz´dzi skutecznej neutralizacji przyczyn i skutków utraty
zdrowia (rozumiemy to przede wszystkim jako technologi´
zarzàdzania ryzykiem/zagro˝eniem utraty zdrowia).

Ubezpieczenie, jako idea i zasada organizacji systemu s∏u˝àcego
ochronie zdrowia oraz metoda (technologia) neutralizowania przy-
czyn i skutków utraty zdrowia, znajduje zastosowanie przede wszystkim
na poziomie drugim – zarzàdzania systemem ochrony zdrowia oraz
na poziomie czwartym – neutralizowania przyczyn i skutków utraty
zdrowia, co rozumiemy jako przeciwdzia∏anie przyczynom oraz re-
kompensowanie i/lub ograniczanie skutków utraty zdrowia.

Je˝eli mo˝liwoÊç utraty zdrowia traktujemy jako zagro˝enie
i/lub ryzyko wystàpienia niepo˝àdanego stanu zdrowia, dzia∏ania na
rzeczonym „czwartym” poziomie mo˝emy okreÊliç jako zarzàdzanie
zagro˝eniem i/lub ryzykiem utraty zdrowia. Przedmiotem zarzàdzania,
w tym przypadku, b´dzie owe zagro˝enie i/lub ryzyko (a faktycznie
zagra˝ajàce zdarzenie uto˝samiane z ryzykiem opisujàcym prawdo-
podobieƒstwo realizacji owego zdarzenia).

ObecnoÊç terminu i poj´cia ryzyka w metodologicznie zdyscy-
plinowanej refleksji naukowej ma niewiele ponad sto lat i przez szereg
dziesi´cioleci refleksja ta rozwijana by∏a g∏ównie w ramach ekonomii.
Tradycja zdyscyplinowanych badaƒ nad ryzykiem okazuje si´ znacznie
d∏u˝sza i bogatsza, je˝eli uznamy, ˝e poczàtkujà jà podj´te w XVII
wieku, a nast´pnie rozwijane g∏ównie przez de Baré, Laplace’a i Fernata
poszukiwania praw rzàdzàcych pewnoÊcià przewidywania przysz∏ych
zdarzeƒ. Powsta∏a w efekcie teoria prawdopodobieƒstwa i teoria gier
przyczyni∏y si´ nie tylko do ukszta∏towania i wyodr´bnienia ekono-
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metrii oraz badaƒ nad rynkiem, ale przede wszystkim sta∏y si´ pod-
stawà szczególnie wa˝nego dla ubezpieczeniowej technologii ra-
chunku aktuarialnego. U˝ytecznoÊç rzeczonej refleksji dla teorii
ubezpieczeniowej i rozwoju technologii neutralizowania ryzyka by∏a
na tyle oczywista, ˝e nawet nie sposób wskazaç, kiedy nastàpi∏ po-
czàtek jej zastosowaƒ w ubezpieczeniowej praktyce. Teoria ryzyka
w sposób naturalny stawa∏a si´ podstawà teorii ubezpieczeƒ; w spo-
sób naturalny, bowiem stanowi∏a rdzeƒ refleksji ubezpieczeniowej.

MyÊlenie w kategoriach ryzyka wyraênie uwidacznia si´ ju˝
w XVIII-wiecznych sformu∏owaniach klauzul lloydowskich 80, a jeszcze
bardziej jednoznacznie zaznacza si´ w opisach klauzul regularnie
publikowanych od koƒca XIX wieku przez Institute of London Under-
writes. Aczkolwiek pe∏nà, Êwiadomà i jednoznacznà eksplikacj´ tego
poj´cia znajdujemy dopiero w pracy Allana H. Willeta The Economic
Theory of Risk and Insurance [1901], który rozumia∏ ryzyko jako stan
subiektywnej niepewnoÊci, co do wystàpienia zdarzenia i okreÊlo-
nych jego skutków (aczkolwiek w Êwiecie rzàdzonym przez prawa
determinizmu realizacja okreÊlonych zdarzeƒ i ich skutków jest
przesàdzona; jednak˝e niedostatek i niedoskona∏oÊç naszej wiedzy
o tych prawach, okolicznoÊciach i warunkach ich wyst´powania, skazu-
je nas na niepewnoÊç, którà trudno dok∏adnie okreÊliç, zmierzyç).
Dopiero w 1921 r. F. H. Knight uzna∏ ryzyko za niepewnoÊç mie-
rzalnà (obok niepewnoÊci niemierzalnej stricto). 81

W spo∏ecznych naukach nieekonomicznych poj´cie ryzyka po-
jawi∏o si´ stosunkowo niedawno i dopiero w latach osiemdziesià-
tych ubieg∏ego wieku, g∏ównie za sprawà ksià˝ki Risikogesellschaft
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80 Dobrym tego przyk∏adem jest rozumienie niebezpieczeƒstw (perils), które
w wyniku kumulacji i/lub odpowiedniego skonfigurowania powodujà realizacj´ zda-
rzenia (por. R. Holly, Ubezpieczenia transportowe, [w:] Monkiewicz J. (red.), Podstawy
ubezpieczeƒ, tom II, Poltext, Warszawa 2001).

81 F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, New York 1957 (pierwsze wydanie,
Boston 1921), s. 18-19.
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Urlicha Becka 82, sta∏o si´ kategorià opisu powszechnych zagro˝eƒ
wynikajàcych z rozwoju cywilizacyjnego i post´pujàcej globalizacji.
Poj´cie to, – mimo i˝ U. Beck nie sformu∏owa∏ jego jednoznacznej
definicji – okaza∏o si´ szczególnie dogodnym okreÊleniem narasta-
jàcego spo∏ecznego niepokoju o przysz∏oÊç, wynikajàcego z braku pew-
noÊci co do skutków politycznych decyzji podejmowanych w sprawie
rozwoju energii atomowej, technologii genetycznej, nanotechnologii
czy eksploatacji dóbr naturalnych.

Równie˝ w po∏owie lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku za-
znacza si´ mniej powszechnie znany, ale metodologicznie bardziej
chyba zdyscyplinowany, zainicjowany prawdopodobnie przez Ch.
Perrowa nurt rozwa˝aƒ nad ryzykiem wynikajàcym z rozrastania si´
wielkich systemów spo∏ecznych. 83 W rezultacie komplikowania si´
tych systemów, ich funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach
(np. w oparciu o tzw. powszechne, mi´dzypokoleniowe umowy spo-
∏eczne) staje si´ coraz mniej efektywne. RównoczeÊnie, skuteczne
zarzàdzanie tak wielkimi, wieloaspektowymi i skomplikowanymi
systemami jest coraz bardziej ograniczone albo wr´cz niemo˝liwe.
Chyba stàd w∏aÊnie, w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych
metod zarzàdzania ryzykami w spo∏ecznej makroskali, pojawiajà si´
koncepcje zastàpienia dotychczasowych, niepisanych umów spo-
∏ecznych systemem kontraktów ubezpieczeniowych. 84

Od po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku nast´puje
lawinowy wr´cz przyrost poÊwi´conych ryzyku publikacji, zwiàzanych
z powszechnym stosowaniem terminu i poj´cia ryzyka w najró˝niej-
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82 U. Beck, Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne (1986), Spo∏e-
czeƒstwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesnoÊci, Scholar, Warszawa 2004.

83 Ch. Perrow, Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies, Basic Bo-
oks, New York 1984.

84 Por.: D. Lupton, The Imperative of Health: Public Health and the Regulated Body,
UK Sage Publications, London 1995; T. Baker, J. Simon, Embracing Risk, Chicago
University Press, Chicago 2002; P. O’Malley, Risk, Uncertainty and Government,
Glasshouse Press, London 2004.
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szych dyscyplinach wiedzy: od ekonomii po psychologi´ i nauki praw-
ne. 85 Od tego czasu, jedynie w nurcie rozwa˝aƒ nawiàzujàcym do
ubezpieczeniowego podejÊcia do ryzyka i sposobów jego interpre-
towania w praktyce ubezpieczeniowej, pojawi∏y si´ setki ksià˝ek,
artyku∏ów i publikacji kongresowych, których autorzy omawiajà,
komentujà i interpretujà wczeÊniejsze omówienia, komentarze i inter-
pretacje w tym zakresie. W tej sytuacji trudno ustaliç, co jest Êwia-
t∏em oryginalnym, a co Êwiat∏em (nierzadko wielokrotnie) odbitym.

Termin i poj´cie ryzyka, w wyniku tak bogatej twórczoÊci, do-
czeka∏o si´ ju˝ tylu mniej lub bardziej oryginalnych i zapo˝yczonych
definicji i ich interpretacji, ˝e móg∏by to ju˝ chyba byç przedmiot
oddzielnej, obszernej monografii. 86 Terminem tym pos∏ugujemy si´
tak cz´sto, w tak ró˝nych kontekstach znaczeniowych, ˝e naj∏atwiej
tu chyba o nieÊwiadomy plagiat (byç mo˝e innego plagiatu) albo nawet
– jak w moim przypadku – powtarzanie wczeÊniejszych tez i sformu-
∏owaƒ publikowanych od lat kilkunastu nie tylko w ogólnodost´pnych
wydawnictwach, ale te˝ w ró˝norakich „pismach ulotnych”, nisko-
nak∏adowych opracowaniach na potrzeby konferencji naukowych
i/lub szkoleƒ, raportach z badaƒ, ekspertyzach, materia∏ach dydak-
tycznych przygotowywanych dla s∏uchaczy ró˝nego rodzaju studiów.

Wyprowadzanie definicji ryzyka z wczeÊniejszych, mniej lub bar-
dziej udanych prób w tym zakresie, podejmowanych zresztà na u˝y-
tek ró˝nych innych rozwa˝aƒ, nie mo˝e byç uznane za szczególnie
p∏odne podejÊcie badawcze. 87 Stàd te˝, analogicznie, na u˝ytek pro-
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85 W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.

86 Takie monografie zresztà powstajà, prezentujàc mniej lub bardziej liczne
zbiory definicji, promujàc rozmaite kryteria ich klasyfikowania oraz w∏asne, na ogó∏
eklektyczne definicje, które jednak wnoszà niewiele wi´cej ni˝ êród∏owe, oryginalne
definicje prototypowe do rozumienia i mo˝liwoÊci wykorzystywania tego specyficz-
nego konstruktu hipotetycznego, jakim jest ryzyko.

87 Podobnie jak podejÊcie eklektyczne, ma∏o p∏odne jest te˝ ustalanie definicji
ryzyka i jej interpretacji na podstawie analizy zawartoÊci etymologicznej tego terminu
i/lub zwiàzków frazeologicznych, w których najcz´Êciej wyst´puje w literaturze przed-

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 117



wadzonych tutaj rozwa˝aƒ nad ryzykiem utraty zdrowia w Êwietle
teorii i praktyki ubezpieczeniowej, w odniesieniu do zarzàdzania
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miotu i/lub j´zyku potocznym. Wedle S∏ownika wspó∏czesnego j´zyka polskiego 
ryzyko to „mo˝liwoÊç niepowodzenia, pora˝ki, straty; przedsi´wzi´cie, czyn którego
wynik jest niepewny, wàtpliwy” (B. Dunaj, S∏ownik wspó∏czesny j´zyka polskiego,
Wilga, Warszawa 1996, s. 990). Najbardziej prawdopodobnym êród∏os∏owem terminu
ryzyko jest ∏aciƒskie (a nast´pnie pochodne w∏oskie) okreÊlenie riscare odnoszàce
si´ do sytuacji, w której podejmowanie decyzji i zgodne z tà decyzjà dzia∏anie nast´-
puje pomimo braku pewnoÊci co do jego skutków (P. L. Berenstein, Przeciw Bogom.
Niezwyk∏e dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997, s. 11.). Mo˝na je zatem t∏umaczyç
jako odwa˝anie/oÊmielanie si´ na decydowanie i dzia∏anie, pomimo niepewnoÊci co do
rezultatów tego dzia∏ania. W tym znaczeniu termin „ryzyko” upowszechnili g∏ównie
Lombardowie w XVI i XVII wieku emigrujàcy w wyniku niepomyÊlnych wojen kla-
nowych równie˝ do Anglii, dokàd przenieÊli go wraz ze Êródziemnomorskà tradycjà
i praktykà ubezpieczeniowà, wspó∏tworzàc podwaliny nowo˝ytnej anglosaskiej dok-
tryny ubezpieczeniowej, która z czasem zdominowa∏a wszystkie systemy ubezpiecze-
niowe na Êwiecie. WczeÊniej, ∏aciƒskie riscare znaczy∏o omijanie czegoÊ zagra˝ajàcego
(np. rafy przez statek), stàd zapewne riscum – niebezpieczne wyzwanie o trudnych
do przewidzenia skutkach, przed którym stawa∏ ˝eglarz podejmujàcy wypraw´ mor-
skà. Zauwa˝my przy tym, ˝e funkcjonujàcy we wspó∏czesnym j´zyku angielskim
(w tym tak˝e w „˝argonie” ubezpieczeniowym) termin ryzyko (risc) jest znaczeniowo
bli˝szy poj´ciu niepewnoÊci ni˝ równolegle wyst´pujàcemu terminowi hazard (stoso-
wanemu na ogó∏ z okreÊlonym przymiotnikiem) na oznaczenie potencjalnego êród∏a
zagro˝enia/niebezpieczeƒstwa (np. hazard moralny). Takie te˝, bli˝sze niepewnoÊci
znaczenie terminu ryzyko mo˝na wywodziç ze wspó∏czesnych kodyfikacji ustawo-
dawczych, aczkolwiek – zapewne traktowane jako poj´cie pierwotne – rzadko jest
w nich jednoznacznie definiowane. Jednym z najbardziej znanych, chlubnych wyjàtków
w tym zakresie jest definicja ryzyka og∏oszona w 1966 r. przez amerykaƒskà Komisj´
ds. Terminologii Ubezpieczeniowej, zgodnie z którà ryzyko to (1) niepewnoÊç co do
okreÊlonego zdarzenia w przypadku dwóch lub wi´cej mo˝liwoÊci oraz (2) ubezpie-
czona osoba lub przedmiot (Bulletin of the Commission on Insurance Technology of
the American Risk and Insurance Assotiation, 2 (1) 1966). Do takiego rozumienia
sk∏ania si´ nast´pnie bardzo wielu autorów – ekonomistów, statystyków, aktuariuszy,
polityków spo∏ecznych, z koncepcji których G. E. Rejda wprowadza okreÊlenie ryzyka
jako „zdefiniowanej niepewnoÊci, która dotyczy mo˝liwoÊci powstania szkody”. (G.
E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurance, (fourth edition), Harper
Collins Publishers Inc., New York 1992, s. 5). Takie te˝ rozumienie ryzyka sta∏o si´
trwa∏ym elementem doktryny ubezpieczeniowej, zgodnie z którà ubezpieczenie mo-
˝e dotyczyç jedynie tych zdarzeƒ, których wystàpienie jest niepewne (które wystàpiç
mogà, ale nie muszà) i/lub których skutki sà niepewne (mogà, ale nie muszà okazaç
si´ niekorzystne, z punktu widzenia interesu podmiotu ubezpieczajàcego). Rzeczone
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zmianà w ochronie zdrowia, odwo∏ujemy si´ do w∏asnej interpretacji
tego terminu i poj´cia. 88

Ryzyko, w przyj´tym tutaj uj´ciu i ogólnym rozumieniu, towa-
rzyszy ka˝demu istnieniu. Istnienie bowiem nie jest mo˝liwe inaczej,
jak poprzez ciàg∏à zmian´. Innymi s∏owy, stan, w jakim cokolwiek
istnieje, ustawicznie si´ zmienia. Zmiana dotyczy statusu, posiada-
nych atrybutów, sposobu istnienia czy wr´cz samej to˝samoÊci przed-
miotu, rzeczy, osoby, pewnego stanu rzeczywistoÊci – wszystkiego
co si´ da pomyÊleç i wyodr´bniç. Zmian´, w wyniku której mamy do
czynienia z nowà jakoÊcià przedmiotu, rzeczy, osoby, stanu rzeczy-
wistoÊci, traktowaç b´dziemy jako wynik zdarzenia. Zdarzenia nato-
miast nast´pujà w efekcie zachodzàcych procesów, okreÊlonych bodêców
zewn´trznych lub wewn´trznych, czynników stymulujàcych z ró˝nà
intensywnoÊcià i w ró˝nych przedzia∏ach czasowych. Zdarzenie jest
wyodr´bnionym aktem lub procesem dokonujàcej si´ zmiany, w wy-
niku którego wyst´puje nowa jakoÊç, nowy stan (np. cz∏owiek w wy-
niku zdarzenia, jakim jest wypadek lub d∏ugotrwa∏a choroba, zmienia
swój status: z osoby ˝yjàcej na nie˝yjàcà). Kryterium wyodr´bniania
zdarzeƒ stanowià zatem antycypowane (oczekiwane, mo˝liwe) wyniki
zmiany. Je˝eli okreÊlony efekt zdarzenia antycypujemy jako realnie
mo˝liwy w czasie istotnie krótszym ni˝ mo˝e to wynikaç z praw na-
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rozumienie, mimo i˝ prowokuje ró˝norakie jego interpretacje, zastrze˝enia i wàt-
pliwoÊci, okazuje si´ szczególnie przydatne dla praktyki ubezpieczeniowej, równie˝
jako podstawa kodyfikacji (niestety nie doÊç jednoznacznych) zasad konstruowania
umów ubezpieczeniowych. Przedstawione („ubezpieczeniowe”) rozumienie ryzyka
mieÊci si´, jak pisze K. Jajuga, w ramach negatywnej koncepcji ryzyka, która traktuje
je jako zagro˝enie. Natomiast w koncepcji neutralnej ryzyko to zarazem zagro˝enie,
jak i szansa, tzn. efekt jego realizacji mo˝e okazaç si´ gorszy lub lepszy, ni˝ spodzie-
wany. Stàd proponuje on dwie równoleg∏e definicje: (1) mo˝liwoÊç nieosiàgni´cia
oczekiwanego efektu, (2) mo˝liwoÊç uzyskania efektu ró˝niàcego si´ od oczekiwa-
nego (K Jajuga, Koncepcja ryzyka i proces zarzàdzania ryzykiem, [w:] Jajuga K. (red.),
Zarzàdzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009, s. 13).

88 Nawiàzuj´ tutaj do publikacji: R. Holly, Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeƒ,
„Zeszyty Naukowe”, WSUiB, 18/2000.
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tury (jak np. losowe, o charakterze ewolucyjnym lub rewolucyjnym
(katastroficznym – nag∏ym, nieodwracalnym). Zdarzenie, jako akt
lub proces zmiany, zawsze podlega ewaluacji ze wzgl´du na jego
mo˝liwe skutki i – zale˝nie od przyj´tych za∏o˝eƒ oraz kryteriów ocen
– uznawane jest za po˝àdane lub niepo˝àdane. To samo zdarzenie
mo˝e byç zatem uznane w tym samym stopniu za po˝àdane co nie-
po˝àdane W anglosaskiej tradycji praktyki ubezpieczeniowej procesy,
bodêce zewn´trzne/wewn´trzne, czynniki stymulujàce, okolicznoÊci,
w wyniku których nast´puje zdarzenie niepo˝àdane, nazywane sà
niebezpieczeƒstwami (ang: perils). Pojawienie si´ niebezpieczeƒstw
mo˝e tworzyç stan zagro˝enia. Wystàpienie jakiegoÊ niebezpieczeƒ-
stwa (rozumianego tutaj jako konfiguracja driverów) 89 w ponadstan-
dardowej intensywnoÊci /skali/ stopniu lub skumulowanie si´ ró˝-
nych niebezpieczeƒstw w tym samym czasie, bàdê te˝ trwanie okre-
Êlonego niebezpieczeƒstwa w czasie dostatecznie d∏ugim sprawia, ˝e
zagro˝enie przekracza stan krytyczny i zdarzenie realizuje si´ – nast´-
puje/zachodzi zmiana. Zdarzenia, które powstajà w nast´pstwie praw
natury (rdzewienie metalu, starzenie si´ i w efekcie zmiana statusu
istnienia danej osoby z ˝yjàcej na nie˝yjàcà), b´dziemy okreÊlali
mianem obligatoryjnych, zaÊ zdarzenia, które sà skutkiem niebezpie-
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89 Driver(y) – okreÊlenie wprowadzone na poczàtku lat 90. XX w. prawdopo-
dobnie przez portugalskich analityków ryzyk bankowych (w ich raportach pojawi∏o
si´ chyba najwczeÊniej) odnoszàce si´ do czynników sprawczych wywo∏ujàcych zda-
rzenia i stymulujàcych ich przebieg. W podobnym, (aczkolwiek nieco w´˝szym) znaczeniu
wyst´powa∏o i wyst´puje nadal w tradycyjnej terminologii marine(wet) insurance
okreÊlenie peril(s) odnoszone jednak przede wszystkim do potencjalnych niebezpie-
czeƒstw (np. kry lodowej, gwa∏townego wiatru, wyjàtkowo wysokiej fali itp.), które
wyst´pujàc w szczególnym nat´˝eniu i/lub szczególnej konfiguracji mogà powodo-
waç niepo˝àdane zdarzenie (uszkodzenie/zatoni´cie statku). Por. R. Holly Poszuki-
wanie wyznaczników cen ubezpieczeƒ komunikacyjnych, [w:] Ortyƒski K. (red.), Cena
ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, Polska Izba Ubezpieczeƒ,
Warszawa 2008; R. Holly, A. Chmielewska, Teoretycznei praktyczne aspekty zarzàdzania
ryzykiem sportów ekstremalnych (na przyk∏adzie paralotniarstwa), [w:] Lisowski J. (red.),
Studia Ubezpieczeniowe. Zarzàdzanie ryzykiem i finansami, „Zeszyty Naukowe”, nr 182,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznaƒ 2011, s. 36.
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czeƒstw o charakterze losowym – zdarzeniami losowymi. Zdarzenia,
których wynikiem sà nag∏e zmiany o skutkach szczególnych rozmiarów
lub o szczególnym charakterze, nazywamy katastroficznymi. Przyj-
mujemy wi´c, ˝e ryzyko to prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´
niepo˝àdanego zdarzenia, które spowodowaç mo˝e, aczkolwiek nie
musi, jakàÊ szkod´ lub strat´ b´dàcà udzia∏em tego, kogo zdarzenie
to dotyczy. Zale˝nie od charakteru zdarzenia, ryzyko b´dziemy
okreÊlali jako obligatoryjne lub losowe, podobnie te˝ – ryzyko kata-
stroficzne. Przedstawiona tutaj interpretacja poj´cia i terminu ryzyka
ÊciÊle uzale˝nia je od traktowania zdarzeƒ jako po˝àdanych lub nie-
po˝àdanych. 90

Pierwszà kwestià wymagajàcà bardziej szczegó∏owego komen-
tarza jest mo˝liwoÊç (a w konsekwencji sposób) traktowania ryzyka
jako przedmiotu zarzàdzania oraz przedmiotu ubezpieczenia. Ry-
zyko, by mog∏o byç traktowane jako przedmiot zarzàdzania, musi
byç wi´c rozumiane „przedmiotowo”. Ta banalna na pozór konsta-
tacja, nie jest jednak ca∏kowicie oczywista. Ryzyko, jako takie, sa-
moistnie, bez okreÊlonego stanu rzeczy, procesu, okolicznoÊci do
których si´ odnosi, wyst´powaç nie mo˝e. Jest bowiem jedynie kon-
struktem teoretycznym okreÊlajàcym mo˝liwoÊç zaistnienia nowego
(iloÊciowo i/lub jakoÊciowo) stanu rzeczy jako potencjalnego efektu
powstajàcego w wyniku uruchomienia ∏aƒcucha przyczynowo-skut-
kowych zale˝noÊci. Ów efekt jest sam w sobie neutralny (bowiem
ka˝dy stan rzeczy zawsze jest jakiÊ), jednak˝e postrzegajàcy go podmiot,
z punktu widzenia w∏asnych interesów, ocenia ów nowy stan rzeczy jako
(w okreÊlonym stopniu) pozytywny lub negatywny. Je˝eli mo˝e naru-
szaç te interesy, uznawany jest za negatywny, niepo˝àdany, zagra˝a-
jàcy. Ryzyko jest zatem kategorià poj´ciowà opisujàcà relacj´ zale˝-
noÊci pomi´dzy czymÊ (kimÊ) a czymÊ (kimÊ), która mo˝e skutkowaç
nowym stanem rzeczy, jaki mo˝e byç uznawany za po˝àdany lub nie-
po˝àdany z punktu widzenia podmiotów, których dotyczy.

DED
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90 R. Holly, Ryzyka polskiego rynku ubezpieczeƒ, „Zeszyty Naukowe”, 18/2000,
WSUiB, s. 53 i 54.
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Mo˝liwoÊç zrealizowania si´ okreÊlonego zdarzenia podlega
gradacji: od ca∏kowitej pewnoÊci jego zaistnienia po zupe∏nà pew-
noÊç, ˝e nie wystàpi. Obydwa te kraƒcowe przypadki sà oczywiÊcie
jedynie teoretycznie dopuszczalne, nigdy bowiem nie mo˝na mieç
absolutnej (ca∏kowitej, zupe∏nej) pewnoÊci, ˝e jakiekolwiek zdarzenie
„na pewno” wystàpi lub „na pewno” nie wystàpi. Sà to wi´c jedynie
dwie wartoÊci progowe mo˝liwoÊci realizacji danego zdarzenia z prawdo-
podobieƒstwem od 100% do 0%.

W Êwietle powy˝szego komentarza mo˝emy zatem skonstatowaç,
˝e ryzyko to prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´ zdarzenia, którego
skutki mogà naruszyç czyjeÊ interesy. 91 Ryzyko odnosi si´ wi´c do
∏aƒcucha przyczynowo-skutkowych zale˝noÊci, w wyniku których,
w danych okolicznoÊciach mo˝e wystàpiç z okreÊlonym prawdopo-
dobieƒstwem zdarzenie, którego skutki w jakimÊ stopniu mogà na-
ruszyç czyjeÊ interesy. W tym sensie ryzyko kojarzone jest z mo˝li-
woÊcià zaistnienia zdarzenia niepo˝àdanego, ocenianego negatywnie,
zagra˝ajàcego. Stàd, w potocznym u˝yciu okreÊlenie „ryzyko” uto˝-
samiane jest w∏aÊnie ze zdarzeniem zagra˝ajàcym.

Taki sposób rozumienia ryzyka obejmuje i zarazem wskazuje
dwie jego najwa˝niejsze cechy (charakterystyki, parametry opisu): 

(1) prawdopodobieƒstwo realizacji danego zdarzenia,

(2) stopieƒ, w jakim zdarzenie to sprzyja lub zagra˝a intere-
som okreÊlonego podmiotu. 

DEE
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91 Zauwa˝my, ˝e w definicji rekomendowanej wspó∏czeÊnie przez Interational
Actuarial Association ryzyko to mo˝liwoÊç zajÊcia czegoÊ, co mo˝e mieç wp∏yw na re-
alizowane cele i jest mierzalne w kategoriach skutków i prawdopodobieƒstwa (Interna-
tional Actuarial Assotiation, A Global Framework for Insurer Solvency Assessment,
A Research Report by the Insurer Solvency Assessment Working Party of the Interena-
tional Actuarial Assosation, 2004, http://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/Glo-
bal_Framework_Insurer_solvency_Assessment_public.pdf.) Tym „czymÊ” w przyj´-
tej tutaj interpretacji jest w∏aÊnie zdarzenie.
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Wynikajà stàd równie˝ dwie mo˝liwoÊci i zarazem sposoby za-
rzàdzania tak pojmowanym ryzykiem: 

(1) poprzez stymulowanie prawdopodobieƒstwa realizowania
si´ danego zdarzenia,

(2) poprzez wp∏ywanie na stopieƒ zagro˝enia, jaki poten-
cjalnie niesie ze sobà zdarzenie. 

Operacjonalizacja obydwu tych sposobów zarzàdzania wymaga
mo˝liwie jednoznacznego okreÊlenia: 

(a) czym jest zdarzenie i jaki jest mechanizm jego realizowania si´,

(b) kiedy, dlaczego, w jaki sposób zdarzenie staje si´ zagro˝e-
niem interesów danego podmiotu.

Przeprowadzone rozwa˝ania prowadzà do dwojakiego (aczkol-
wiek wzajemnie niesprzecznego) rozumienia ryzyka: 

(1) jako prawdopodobieƒstwa zrealizowania si´ zdarzenia
niepo˝àdanego; 

(2) jako prawdopodobieƒstwa powstania szkody/straty (w wy-
niku zrealizowania si´ zdarzenia niepo˝àdanego).

W obydwu przypadkach ryzyko jest konstruktem teoretycznym
opisujàcym prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´ okreÊlonego zda-
rzenia i/lub powstania szkody/straty. 92

DEF
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92 Jeszcze inaczej: zdarzenie to akt lub proces dokonujàcej si´ zmiany (stanu/
statusu rzeczy, cech rzeczy, relacji mi´dzy rzeczami i elementami ich struktury), zaÊ
ryzyko to hipotetyczny konstrukt teoretyczny s∏u˝àcy do wyra˝ania antycypacji
i okreÊlania prawdopodobieƒstwa zrealizowania si´ zdarzenia, które mo˝e zagroziç
naszym interesom. Ryzyko, jako poj´cie – konstrukt teoretyczny, jest „jedno”; dotyczy
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Zarzàdzamy zdarzeniem, które rozpoznajemy jako znaczàce, tzn.
dajàce nam szanse (zadoÊçuczynienia naszym interesom), zaspoko-
jenia potrzeb lub nam zagra˝ajàce (potencjalnie mogàce spowodowaç
deprywacj´ potrzeb, naruszenie interesów). Je˝eli podmiot prze-
prowadzajàcy ewaluacj´ zdarzenia z punktu widzenia w∏asnych po-
trzeb i interesów uzna, ˝e potencjalne skutki danego zdarzenia mogà
naruszyç jego interesy w sposób/w stopniu poni˝ej progu tolerancji,
traktuje je jako zagro˝enie (zdarzenie niepo˝àdane, bo zagra˝ajàce).
Oceny sposobu i stopnia zagro˝enia podmiot dokonuje pos∏ugujàc
si´, mniej lub bardziej rozbudowanym konstruktem teoretycznym
b´dàcym zarazem miarà prawdopodobieƒstwa zrealizowania si´
ocenianego zdarzenia i stopnia/sposobu potencjalnego naruszenia
jego interesów przez skutki owego zdarzenia. Tym konstruktem jest
w∏aÊnie poj´cie ryzyka, jako miara stopnia niepewnoÊci, czy niepo-
˝àdane zdarzenie si´ zrealizuje, a jego potencjalne skutki mogà za-
groziç jego interesom (tj. interesom podmiotu, którego owo zda-
rzenie dotyczy), a zarazem miarà prawdopodobieƒstwa, ˝e do nie-
po˝àdanego zdarzenia dojdzie oraz – je˝eli tak si´ stanie – czy, w jaki
sposób, w jakim stopniu, jego potencjalne skutki mogà naruszyç in-
teresy rzeczonego podmiotu, którego dane zdarzenie dotyczy. Stàd
– upraszczajàc – mo˝emy mówiç o ró˝nych stopniach wzgl´dnie po-
ziomach ryzyka lub te˝ o linearnym modelu akceptowalnoÊci ryzyka
(tj. stopnia prawdopodobieƒstwa zrealizowania si´ niepo˝àdanego
zdarzenia i/lub jego potencjalnych skutków, które mogà powodowaç
okreÊlone straty/szkody – naruszenia interesów). Wynik oceny tak
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jedynie ró˝nych zdarzeƒ i ró˝nych ich skutków, w ró˝ny sposób zagra˝ajàcych inte-
resom ró˝nych podmiotów. Tylko w tym znaczeniu, stosujàc wielkie uproszczenie,
mo˝emy mówiç wprost o „zarzàdzaniu ryzykiem”, co w ˝argonie praktyki ubezpie-
czeniowej okreÊlane jest jako „zarzàdzanie ró˝nymi ryzykami” (nieskoƒczenie wieloma
ryzykami), zaÊ w teorii zarzàdzania ryzykiem rozumiane jest jako stymulowanie
prawdopodobieƒstwa; zatem okreÊlenie „zarzàdzanie ryzykiem” jest o tyle uspra-
wiedliwione, o ile odnosi si´ do zarzàdzania prawdopodobieƒstwem realizacji zdarzeƒ
istniejàcych/zachodzàcych obiektywnie (niezale˝nie od podmiotu poznajàcego).
Dzi´ki takiemu stanowisku unikniemy hipostazowania i zachowamy w tej sprawie
umiarkowany realizm poj´ciowy, uznajàcy obiektywne istnienie abstraktów (poj´-
ciowych konstruktów teoretycznych) jedynie jako umys∏owych wytworów.
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rozumianego ryzyka jest podstawà przyj´cia okreÊlonej strategii za-
rzàdzania owym ryzykiem.

Ryzykiem zarzàdzamy jedynie w tym sensie i o tyle, o ile mamy
wp∏yw na prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´ niepo˝àdanego
zdarzenia i/lub na przebieg realizacji tego zdarzenia i/lub na jego
skutki i/lub na zrekompensowanie spowodowanych przez nie szkód/
strat. Zasad ta, a zarazem warunek definiuje rol´ ubezpieczenia, jako
jednej z metod zarzàdzania ryzykiem. Rola ta zale˝y od zakresu i spo-
sobu metod neutralizacji ryzyka traktowanych jako ubezpieczeniowe.

Gdy mówimy o ryzyku utraty zdrowia, mamy na myÊli mo˝liwe
skutki ró˝nych zdarzeƒ (g∏ównie zachorowaƒ, wypadków, zatruç)
celem zarzàdzania ryzykiem utraty zdrowia jest wi´c (1) niedopusz-
czanie do tych zdarzeƒ, wzgl´dnie – je˝eli jest to nierealne – (2)
ograniczenie ich niepo˝àdanych skutków lub (3) zrekompensowanie
powsta∏ych w ich wyniku szkód/strat.

Wniosek stàd, ˝e gdy zarzàdzamy ryzykiem, zawsze zarzàdzamy
zdarzeniami (podejmujemy dzia∏ania stymulujàce prawdopodobieƒ-
stwo ich zrealizowania si´ i/lub rekompensujàce ich niepo˝àdane
skutki), ale zawsze te˝ czynimy to ze wzgl´du na cel, którym jest
unikni´cie lub zminimalizowanie i/lub zrekompensowanie skutków
zdarzeƒ, które w∏aÊnie ze wzgl´du na ich skutki naruszajàce nasze
interesy, traktujemy jako niepo˝àdane.

Jest to rozumienie zdarzenia niepo˝àdanego znacznie szersze ni˝
rozumienie „wàskomedyczne”, które za takowe uznaje ka˝de zda-
rzenie prowadzàce do wystàpienia u pacjenta szkody 93 lub jeszcze
w´ziej, jako niezamierzony uraz spowodowany przez medyczne
dzia∏ania, a nie proces chorobowy. 94
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93 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeƒ-
stwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zaka˝eƒ zwiàzanych z opiekà zdrowotnà,
Bruksela, dnia 15.12.2008. KOM (2008) 836 wersja ostateczna s. 2.

94 Ch. Vincent, G. Neale, M. Woloshynowych, Adverse events in British hospitals:
preliminary retrospective record review, http://www.bmj.com/content/322/7285/517.
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3.2.   MECHANIZM REALIZOWANIA SI¢ RYZYKA

Jak zosta∏o wykazane, efektywne zarzàdzanie ka˝dym ryzykiem,
zaÊ ryzykiem utraty zdrowia w szczególnoÊci, wymaga rozumienia
ca∏ego mechanizmu jego realizowania si´, zaÊ opis tego mechani-
zmu wymusza operacjonalizacj´ poj´cia ryzyka i okreÊlenie relacji
mi´dzy elementami, których poj´cie to dotyczy.

Traktujàc ryzyko jako konstrukt opisujàcy potencjalny, praw-
dopodobny efekt ∏aƒcucha przyczynowo-skutkowych zale˝noÊci,
mo˝emy uznaç, ˝e uruchomienie owego ∏aƒcucha jest w∏aÊnie pro-
cesem dokonujàcej si´ zmiany, w wyniku której powstaje nowy stan
rzeczy. Zdarzenie jest zatem jednorazowym aktem lub procesem do-
konujàcej si´ zmiany (przeobra˝enia, transformacji), który mo˝emy
opisaç na dwóch kolejnych schematach – nr 4 i nr 5.

Schemat 4. Zdarzenie jako akt lub proces dokonujàcej si´ zmiany

èród∏o: opracowanie w∏asne

Ka˝dy stan rzeczy, a tym samym zdarzenie, dotyczy czegoÊ, ja-
kiegoÊ przedmiotu (nawet gdy tym przedmiotem jest sam proces,
który w wyniku zdarzenia ulega przeobra˝eniu i zyskujàc nowà ja-
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koÊç, przebiega ju˝ istotnie inaczej). Zmian´ statusu stanu rzeczy
uruchamia jakiÊ bodziec (przyczyna, a na ogó∏ konfiguracja ró˝nych
przyczyn), który inicjuje zdarzenie i w znacznym stopniu przesàdza
zarówno o jego przebiegu jak i rezultacie (nowym stanie rzeczy).
Mechanizm realizowania si´ zdarzenia opisuje kolejny schemat (5).

Schemat 5. Mechanizm realizowania si´ ryzyka zmiany

èród∏o: opracowanie w∏asne

Mo˝liwoÊci stymulowania zdarzenia wynikajà zatem z samego
mechanizmu ich realizowania si´ (inicjacji, przebiegu i dokonywania
si´). Wszelkie dzia∏ania stymulujàce mo˝emy sprowadziç do opera-
cji na dwojakiego rodzaju driverach: istotnych i towarzyszàcych. Roz-
ró˝nienie to wprowadzamy, by zaznaczyç ró˝nà ich rol´; (1) drivery
istotne to bodêce/przyczyny, które sà warunkiem sine qua non zaist-
nienia danego zdarzenia (zdarzenie jakim jest zachorowanie na gryp´,
mo˝e zainicjowaç tylko wirus grypy, który – w tym przypadku – jest
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w∏aÊnie driverem istotnym), natomiast drivery towarzyszàce, to te
bodêce/przyczyny, które wspó∏wyst´pujàc z driverem istotnym, mogà
sprawiç, ˝e nawet niewielka intensywnoÊç (si∏a, liczba, nat´˝enie)
drivera istotnego wystarcza, by zainicjowaç zdarzenie i, nast´pnie,
stymulowaç charakter i dynamik´ jego przebiegu (np. wyzi´bienie
organizmu samo zachorowania na gryp´ nie spowoduje, sprawia jed-
nak, ˝e do zachorowania wystarczy nawet niewielka liczba wirusów;
je˝eli zaÊ, równoczeÊnie, obydwu tym driverom towarzyszyç b´dzie
jeszcze niedo˝ywienie i przem´czenie, przebieg zdarzenia – grypa
mo˝e byç ci´˝ka, d∏ugotrwa∏a i brzemienna w skutkach). Zaistnienie
i przebieg zdarzenia zale˝y zatem od: (a) obecnoÊci/wystàpienia
drivera istotnego, (b) intensywnoÊci/nat´˝enia/ si∏y/liczby drivera
istotnego, (c) równoczesnej obecnoÊci/wystàpienia drivera towarzy-
szàcego oraz liczby i intensywnoÊci tych driverów, (d) konfiguracji,
w jakiej obydwa rodzaje tych driverów wspólnie wyst´pujà.

Osobnego rozwa˝enia wymaga kwestia inicjacji zdarzenia, mo-
mentu, w którym jest ono uruchamiane. Problem wydaje si´ istotny
zarówno ze wzgl´dów poznawczych, jako jeden z podstawowych
problemów teorii zmiany, jak te˝ ze wzgl´dów pragmatycznych – jak
prognozowaç kierunek i przebieg zmian/zdarzenia oraz kiedy, i w jaki
sposób podejmowaç interwencj´, stymulowanie zdarzenia w celu
dopuszczenia do dalszych/wi´kszych szkód/strat (ograniczenia roz-
miarów szkody oraz w jaki sposób, w jakim zakresie mo˝na (nale˝y)
rekompensowaç szkody/straty. 

Analiza anatomii i mechanizmu zdarzeƒ, a tym samym mechani-
zmu realizowania si´ ryzyka utraty zdrowia, pozwala nam bowiem
jednoznacznie okreÊliç, czy, kiedy, na jakim etapie i w jaki sposób
ingerowaç – podjàç dzia∏ania o charakterze zapobiegawczym (pro-
filaktyczne, prewencyjne – np. szczepienia), interwencyjnym (np.
piel´gnacyjno-opiekuƒcze), (re)kompensacyjnym (Êwiadczenia rze-
czowe – np. protezy, odszkodowania, zadoÊçuczynienia, Êwiadcze-
nia rentowe). Stàd wynika równie˝ ca∏e instrumentarium systemu
ochrony zdrowia – zakres przedmiotowy, niezb´dne zró˝nicowanie
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i charakter Êwiadczeƒ zdrowotnych odpowiadajàcych zidentyfiko-
wanym ryzykom utraty zdrowia. Dopiero na tej podstawie mo˝emy
konfigurowaç Êwiadczenia w odpowiednie modu∏y i – stosownie do
potrzeb – konstruowaç z nich tzw. produkty ubezpieczeƒ zdrowot-
nych s∏u˝àce ochronie specyficznego dobra jakim jest zdrowie, a za-
razem interesu bycia zdrowym/zachowania zdrowia.

3.3. ZDROWIE I JEGO UTRATA

JAKO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

OkreÊlenie „ubezpieczenie zdrowotne” albo „ubezpieczenie na
zdrowie” jest jeszcze wi´kszym uproszczeniem ni˝ „ubezpieczenie
na ˝ycie” (które ponadto jest faktycznie ubezpieczeniem „na Êmierç”),
czy ubezpieczenie „na podró˝”, „ogniowe”, „rolne”, „finansowe” itp.
Co zatem jest przedmiotem tego ubezpieczenia, co chronimy, ubez-
pieczajàc zdrowie? Mo˝emy za∏o˝yç, ˝e odpowiedê na to pytanie
uzyskamy, analizujàc zawartoÊç etymologicznà tego terminu i poj´cia
– innymi s∏owy, ˝e odpowiedê zawiera si´ w rozumieniu i definicji
zdrowia.

Chcemy równoczeÊnie ustaliç, co musi zawieraç definicja zdrowia,
by mo˝na by∏o ubezpieczaç ryzyko jego utraty. Innymi s∏owy, jakie
szkody, straty mogà powstaç w wyniku zrealizowania si´ ryzyka
utraty zdrowia. Zak∏adamy wi´c, ˝e kluczem b´dzie definicja zdrowia,
czy raczej znaczenie/rozumienie zdrowia zapisane w jego okreÊlonych
definicjach, których funkcjonuje obecnie co najmniej kilkadziesiàt
i to w ró˝nych interpretacjach. Zak∏adamy tak˝e, ˝e analiza definicji
zdrowia najlepiej pozwoli ustaliç, czym jest jego brak, czy te˝ na czym
polega utrata zdrowia oraz – ˝e ustalimy tym samym – przed czym,
przed jakim stanem chorobowym (jego skutkiem) ma chroniç ubez-
pieczenie, przynajmniej w takim zakresie, w jakim mo˝liwe jest zre-
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kompensowanie owych skutków poprzez dzia∏ania medyczne, za-
opatrzenie w stosowne sprz´ty i Êrodki medyczne, Êwiadczenia fi-
nansowe. O tym zaÊ, które definicje zdrowia, pod jakim wzgl´dem
i w jakim stopniu mogà byç przydatne do ustanowienia przedmiotu
ubezpieczenia zdrowotnego przesàdzajà ju˝ ubezpieczeniowe im-
ponderabilia, w tym przypadku okreÊlajàce to, co mo˝e byç podstawà
ubezpieczenia – jego celem i przedmiotem. 95

Pytania i odpowiedzi, których szukamy zarówno w tych defini-
cjach zdrowia, które funkcjonujà ju˝ od setek lat, jak i w tych naj-
nowszych, sprowadzamy tutaj do kwestii: 

• Co musi zawieraç definicja zdrowia, by mo˝na by∏o okreÊliç
przedmiot ubezpieczenia zdrowotnego?

• Jakie szkody/straty mogà powstaç w wyniku zrealizowania
si´ ryzyka utraty zdrowia? 

• Jak definiowaç ryzyko utraty zdrowia, by by∏o ubezpie-
czalne?

Czym zatem jest zdrowie w Êwietle podawanych w literaturze
definicji? Przywo∏ajmy najcz´Êciej napotykane: 96

• Zdrowie chorego najwy˝szym prawem, Hipokrates, IV w.
p.n.e. (za: D. H. Newman, Cieƒ Hipokratesa, Znak, Kra-
ków 2010).

DFC
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95 Omawiane w tym rozdziale definicje i interpretacje rozumienia zdrowia nie
dotyczà poj´cia zdrowia publicznego ani tzw. nowego zdrowia publicznego, por.
przypis... w rozdziale 7.1. na s......

96 Prezentowany wybór najcz´Êciej cytowanych definicji zdrowia zosta∏ dokonany
na u˝ytek referatu nt. Zdrowie i jego utrata jako przedmiot ubezpieczenia wyg∏oszonego
przez R. Holly i D. Cichoƒskà na mi´dzynarodowej konferencji naukowej „The
successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and
Eastern European countries – looking for the right way”, Kijów 3-4 listopad 2011r.
– http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc&txt=1348.
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• Zdrowie to, mi´dzy innymi, funkcja doskonalenia stylu ˝y-
cia oraz kulturowej relatywizacji diety, Platon, IV w. p.n.e.
(za: A. Malinowski, Biologiczno-antropologiczne aspekty
promocji zdrowia i paleologii, [w:] Jopkiewicz A. (red.)
Auksologia a promocja zdrowia, t. 3, Kielce 2004).

• Zdrowie nie jest dawane przez natur´, lecz musi byç stale
zdobywane. W zwiàzku z tym nie istnieje „terminus mortus”,
a czas Êmierci zale˝y wr´cz od cz∏owieka, Paracelsus, XV w.
(za: R. G. Evans, M. L. Barer, T. R. Marmor, Why Are
Some People Healthy and Others Not? The Determinants of
Health of Populations, Aldine De Gruyter, New York 1994).

• Zdrowie to równowaga pomi´dzy czterema podstawowymi
„humorami”: krwià, ˝ó∏cià, czarnà ˝ó∏cià i Êluzem zwierz´cym.
Zaburzenie równowagi mi´dzy nimi mia∏o byç przyczynà
choroby (patologia humoralna), Kartezjusz, XVII w. (za:
L. G. Pol, R. K. Thomas, The demography of health and
health care, New York 2002).

• Zdrowie jest tylko przejÊciowà harmonià, a choroba to stan
pozwalajàcy wskazaç na charakter organizmu cz∏owieka,
który jest po prostu nosicielem bakcyla Êmierci, Hegel G.
W. F, XVIII w. (za: T. B. Kulik, M. Latalski, Zdrowie pu-
bliczne, Czelej, Lublin 2002 (dodruk 2008).

• Choroba jest sk∏adowà ˝ycia i stanowi zmian´ propozycji
zasad ˝yciowych, podczas gdy zdrowie jest równowagà tych
zasad, Schelling F. W. J., XVIII w. (za: S. Sontag, Illness
as Metaphor, Farrar, Straus and Giroux, New York 1978).

• Zdrowie nie jest nieobecnoÊcià choroby, lecz si∏à i zdolnoÊcià
cia∏a o najwi´kszym stopniu perfekcji. Jest stanem, który
pozwala równie˝ duszy dà˝yç do doskona∏oÊci, A. Scherf,
1790 (za D. Mechanic, The Handbook of Health, Health
Care and the Health Professionn, Free Press, New York 1983).
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• Zdrowie jest fundamentem na którym spoczywa dobrobyt
ludnoÊci i pot´ga kraju, Disraeli, premier Wlk. Brytanii, 1875
(What is population health? Dost´pne: http://www.hc-sc.gc.ca/
hppb/phdd/approach/index.html (10.2011).

• Zdrowie jako pe∏en dobrostan fizyczny, psychiczny i spo∏eczny,
a nie tylko brak choroby, WHO 1948 (The Fundamentals
of Health Care Reform, Praeger, USA 2003).

• Zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania, ale
tak˝e dobre samopoczucie oraz taki stopieƒ przystosowania
biologicznego, psychicznego i spo∏ecznego, jaki jest osiàgalny
dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach, M. Kac-
przak, 1957 (M. Kacprzak, Medycyna zapobiegawcza
w praktyce lekarskiej, PZWL, Warszawa 1957).

• Zdrowie to proces dynamiczny, system wzajemnych uwa-
runkowaƒ w relacji organizm-Êrodowisko; jest to potencja∏
zdolnoÊci przystosowania si´ organizmu do wymogów Êrodo-
wiska wyposa˝ajàcy organizm w dyspozycj´ do utrzymania
równowagi pomi´dzy nim a wymogami Êrodowiska, Bures R.
(za: F. Breyer, J. Costa-Font, S. Felder, Ageing, health,
and health care, Oxford Review of Economic Policy 2010).

• Zdrowie w sensie mentalnym jest zdolnoÊcià do pe∏nienia ról,
zdrowie w sensie somatycznym jest zdolnoÊcià do wykony-
wania zadaƒ, Parsons T., 1969 (za: P. Zweifel, W. Manning,
Moral Hazard and Consumer Incentives in Health Care 2000,
[in:] A. J. Culyer, J. P. Newhouse eds., Handbook of Health
Economics, Elsevier Science B. V., Vol. 1, 2000).

• Zdrowie to zdolnoÊç mo˝liwie najlepszego funkcjonowania
w swoim Êrodowisku, Dubos R. J., 1970 (za: D. M. Cutler,
R. J. Zeckhauser, The anatomy of health insurance, [in:]
A. J. Culyer, J. P. Newhouse eds., Handbook of Health
Economics, Elsevier Science B. V., Vol. 1, 2000).
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• Jest to stan idealnej równowagi i harmonii organizmu,
a wszystko co odbiega od tego stanu jest chorobà, Galen (za:
C. Korczak, J. Leowski, Problemy higieny i ochrony zdrowia,
WSiP, Warszawa 1977).

• Zdrowie jest stanem zupe∏nej pomyÊlnoÊci fizycznej, psy-
chicznej i spo∏ecznej, która pozwala ludziom prowadziç so-
cjalnie i ekonomicznie produktywne ˝ycie, WHO 1978 (za:
B. J. Sowada, A call to be whole. The Fundamentals of Health
Care Reform, Praeger, USA 2003).

• Zdrowie to normalny stan organizmu, w którym nie wyst´puje
fizyczna lub psychiczna choroba, a wszystkie cz´Êci organizmu
pe∏nià swoje w∏aÊciwe funkcje, Definicja negatywna zdro-
wia (za: Webster’s Medical Dictionary, 1986).

• Zdrowie to mo˝liwoÊç/zdolnoÊç do pracy, Rockefeller
Foundation (za: E. R. Brown, Rockefeller Medicine Men:
Medicine and Capitalism in America, Berkeley University
of California Press., 1979).

• Zdrowie oznacza zdolnoÊç do rozwoju w kierunku wszech-
stronnego rozumienia, prze˝ywania, odkrywania i tworzenia
coraz wy˝szej hierarchii rzeczywistoÊci i wartoÊci, a˝ do kon-
kretnego idea∏u indywidualnego i spo∏ecznego, K. Dàbrowski,
1979 (K. Dàbrowski, Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979).

• Zdrowie to indykator poziomu funkcjonowania jednostki
w spo∏eczeƒstwie wyra˝ajàcy stan pe∏nej równowagi i dobro-
stanu w jego wymiarze fizycznym, psychicznym i spo∏ecznym,
1980 (za: D. Reisman, Health care and public policy, Nor-
thampton 2007).

• Zdrowie to proces przystosowujàcy organizm do konkretnych
warunków biogeograficznych i spo∏eczno-bytowych, pozwa-
lajàcych cz∏owiekowi na optymalne funkcjonowanie przez
maksymalnie d∏ugi czas, Zdunkiewicz L., 1983 (za: Prze-
glàd Antropologiczny, PWN, 1995).
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• Zdrowie to nauka o diagnozowaniu, zapobieganiu i le-
czeniu choroby, (Webster’s New World Third Collegiate
Dictionary, 1988).

• Zdrowie to stan optymalnej zdolnoÊci do efektywnego wyko-
nywania cenionych zadaƒ, T. B. Kulik 1989 (T. B. Kulik,
Zdrowie w medycynie i naukach spo∏ecznych, Fundacja
Uniwersytetu w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2000).

• Zdrowie to funkcja skoordynowanego dzia∏ania prawid∏owo
pracujàcych wszystkich narzàdów ludzkiego organizmu. (…)
Utrzymanie równowagi biologicznej Êrodowiska wewn´trznego
organizmu cz∏owieka, która jest odpowiedzialna za stan zdro-
wia..., S. ¸ozowski, (za: J. Szulc, E. Uberhauber, Leki
z bo˝ej apteki, Warszawa 1991).

• Zdrowie spo∏eczeƒstwa jest funkcjà g∏ównie dwóch czynni-
ków: stanu zamo˝noÊci i wykszta∏cenia, 1993 (za: World
Development Report – World Bank, 1993).

• Zdrowie zbiorowoÊci gwarantujà poczucie bezpieczeƒstwa,
dobra informacja, z której mo˝na korzystaç dokonujàc wy-
borów, trwa∏e wi´zi z otoczeniem i poczucie sensu ˝ycia,
Mesa County, 1995 (Mesa County, Our Picture of He-
alth, Grand Junction, CO: Civic Forum 1995).

• Zdrowie (wellness) oznacza anga˝owanie si´ w zachowania
i postawy, które zwi´kszajà jakoÊç ˝ycia i pozwalajà maksy-
malnie wykorzystaç potencja∏ pracowników, Anspaugh D. J.,
Hamrick M. H., Rosato F. D., 1997 (D. J. Anspaugh, M. H.
Hamrick, F. D. Rosato, Wellness: Concepts and Applications,
MO: Mosby, St. Louis 1997).

• Zdrowie jest czymÊ wi´cej ni˝ „tzw. 5D” – disease (choroba),
death (Êmierç), discomfort (uczucie dyskomfortu), disability
(niepe∏nosprawnoÊç) and dissatisfaction (niezadowolenie),
(D. J. Anspaugh, M. H. Hamrick, F. D. Rosato, Wellness:
Concepts and Applications, MO: Mosby, St. Louis 1997).
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• Zdrowie jest jednoznaczne z mo˝liwoÊcià prowadzenia pro-
duktywnego, sensownego i twórczego ˝ycia zarówno w sferze
spo∏ecznej, jak ekonomicznej, (Global Strategy for Health
For All by The Year 2000).

• Zdrowie mo˝na zdefiniowaç jako dynamiczny stan rozwoju
struktur oraz funkcji organizmu; jest to stan zgodny z naturà,
czyli biotopem jednostki, w jakim czynnoÊci ˝yciowe przebiegajà
optymalnie, a Êrodowisko zaspokaja potrzeby organizmu, po-
dobnie jak norma biologiczna cz∏owieka (biotopu), jest jego
funkcjonalnym optimum, Malinowski A., 2004 (A. Mali-
nowski, Bioloczino-antropologiczne aspekty promocji zdrowia
i paleologii, [w:] Jopkiewicz A., Auksologia a promocja zdrowia,
tom 3, Kielce 2004).

• Zdrowie to zdolnoÊç do rozwoju w kierunku wszechstronnego
rozumienia, prze˝ywania, odkrywania i tworzenia coraz wy˝szej
hierarchii rzeczywistoÊci i wartoÊci, a˝ do konkretnego idea∏u
indywidualnego i spo∏ecznego, K. Dàbrowski (za: J. Leowski,
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, 2010).

• Zdrowie to stan, w którym cz∏owiek potrafi przystosowaç si´
do dzia∏ajàcych naƒ bodêców Êrodowiskowych w taki sposób,
˝eby proces adaptacyjny nie zak∏óci∏ homeostazy w kr´gu soma,
psyche i Êrodowisko, a w dalszej konsekwencji nie zniszczy∏
organizmu, J. Aleksandrowicz, (J. Aleksandrowicz, W poszu-
kiwaniu definicji zdrowia, „Studia Filozoficzne”, 1972).

Dokonujàc przeglàdu definicji zdrowia zauwa˝my, ˝e w wielu
encyklopediach i s∏ownikach zdrowie traktowane jest wr´cz zdaw-
kowo, niemal˝e jako poj´cie pierwotne. Dobrym tego przyk∏adem
sà okreÊlenia, jakie znajdujemy w Webster’s Encyklopedic Dictionary
– „the state of fitnes of the body or the mind” 97, czy w Dictionary of
Current English – „condition of the body or the mind”. 98
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97 Webster Encyclopedic Dictionary, Lexicon Publications Inc., New York 1991, s. 446.

98 Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1974, s. 403.
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Bioràc pod uwag´ zawartoÊç etymologicznà terminu i poj´cia
zdrowie w definicjach najcz´Êciej cytowanych w literaturze przed-
miotu, w zapisach encyklopedycznych i s∏ownikowych, a tak˝e
w zwiàzkach frazeologicznych, w jakich termin ten i poj´cie wyst´-
puje zarówno w j´zyku potocznym, jak i w „bran˝owym” – medycz-
nym, mo˝emy uznaç, ˝e „zdrowie” wyst´puje w czterech ró˝nych,
aczkolwiek wzajemnie niesprzecznych znaczeniach jako:

• wartoÊç (sama w sobie) okreÊlajàca i konstytuujàca naszà
to˝samoÊç; wartoÊç dzi´ki realizacji której identyfikujemy
siebie, jesteÊmy „sobà” – poszczególnymi osobami,
okreÊlonymi ludêmi, danà spo∏ecznoÊcià;

• zasób (przymiotników, parametrów ludzkiego organizmu)
gwarantujàcy rozwój indywidualny, spo∏eczny, gospodarczy;

• dobro, tj. efekt procesu wytwarzania („produkcji” zdrowia
jako okreÊlonego stanu organizmu np. w wyniku dzia∏aƒ
profilaktycznych, prewencyjnych, terapeutycznych, okre-
Êlonego stylu ˝ycia itp.);

• Êrodek umo˝liwiajàcy osiàganie ró˝nych celów indywi-
dualnych, grupowych, organizacyjnych, spo∏ecznych, go-
spodarczych; 

przy czym w ka˝dym z tych znaczeƒ, „zdrowie” to okreÊlony, ale za-
wsze na swój sposób i w jakimÊ stopniu „dobry” stan organizmu.

Stàd zapewne najcz´Êciej cytowana w literaturze przedmiotu jest
„oficjalna” definicja zdrowia WHO 99, ró˝nie literalnie t∏umaczona,
ale powszechnie jednoznacznie na ogó∏ interpretowana jako pe∏ny
fizyczny, psychiczny i spo∏eczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub
u∏omnoÊci. Czy zatem kluczowy dla tej definicji dobrostan mo˝e byç

DFI
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99 „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity”, por. http://www.who.int/about/definition/
en/print.html.
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przedmiotem ubezpieczenia? Je˝eli tak, to w jakim rozumieniu i jakie
konsekwencje mogà stàd wyniknàç dla praktyki ubezpieczeniowej?

Dobrostan to poj´cie równie niejednoznaczne i prowokujàce do
rozmaitych jego interpretacji podobnie jak poj´cie „szcz´Êcia”; zresztà,
nawet intuicyjnie, szcz´Êciu (albo eudajmonii) chyba najbli˝sze. Kon-
tekst znaczeniowy, jaki tworzà terminy s∏u˝àce jego objaÊnieniu
w s∏ynnej definicji WHO, uzasadnia rozumienie dobrostanu jako
stanu subiektywnego poczucia ca∏kowitego bezpieczeƒstwa wynika-
jàcego z mo˝liwoÊci pe∏nej samorealizacji podmiotu, a przynajmniej
realizacji jego najwa˝niejszych celów.

Poniewa˝ nie jest nam znana definicja dobrostanu, spróbujmy
ustaliç a przynajmniej przybli˝yç sens, znaczenie tego terminu po-
przez konfrontacj´ z antonimem – cierpieniem (z powodu fizycznego
i/lub psychicznego bólu). Przyjmujemy, ˝e ów sens winien si´ ujawniç
w konstruowanym specjalnie w tym celu „modelu” zdrowia, wedle
przyj´tego za∏o˝enia, ˝e dobrostan koƒczy si´ tam, gdzie zaczyna si´
cierpienie, a zaczyna tam, gdzie cierpienie si´ koƒczy.

Schemat 6. Model „stopni stanu zdrowia”

èród∏o: opracowanie w∏asne.

DFJ
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zdrowie brak zdrowia
ekstaza Êmierç z bólu
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Widzimy jednak, ˝e nawet w tego typu interpretacjach, dobro-
stan okazuje si´ nieprzydatny jako przedmiot ubezpieczenia, choçby
ze wzgl´du na trudnoÊç w skwantyfikowaniu – „wycenieniu” okre-
Êlonego stanu zdrowia poprzez wyznaczenie mu miejsca na osi „do-
brostan” – „cierpienie”. 100 

Mo˝emy natomiast uznaç, ˝e dobrostan, jako „oczywiste” poj´cie
pierwotne, jest zarówno (1) wynikiem subiektywnego odczucia 101,
jak te˝ (2) wynikiem obiektywnych miar stanu psychofizycznego
opartych na arbitralnie/konwencjonalnie przyj´tych kryteriach: me-
dycznych, standardach potrzeb i celów spo∏ecznych czy kulturowych.

Tak rozumiany, tak˝e nie mo˝e stanowiç celu ochrony zdrowia
ani nawet leczenia indywidualnego pacjenta, bowiem êród∏em dobro-
stanu mogà byç tak ró˝ne doznania (subiektywne odczucia) jak upo-
jenie alkoholowe, ekstaza narkotyczna, prze˝ycia estetyczne, unie-
sienia mi∏osne itp. Jednak˝e mo˝na za∏o˝yç, ˝e jednym z warunków
sine qua non wi´kszoÊci tych doznaƒ jest zdefiniowane medycznie mini-
mum optymalnego stanu zdrowia organizmu (braku choroby) lub
przynajmniej jej objawów. Stàd teza, ˝e te w∏aÊnie parametry, wy-
znaczajàce owe minimum, mog∏yby byç uznane za podstaw´ kon-
strukcji takiej definicji zdrowia, która pozwoli je traktowaç jako
przedmiot ubezpieczenia. Czy jednak proponowana tutaj interpre-
tacja daje si´ pogodziç (a je˝eli tak, to w jakim zakresie i na jakich
warunkach) z komentowanà definicjà WHO?

Przyjmijmy, ˝e uto˝samianie terminu i poj´cia zdrowia z dobro-
stanem okreÊlanym jako pe∏ny komfort (pe∏nia satysfakcji) z ˝ycia
sprawia, ˝e zdrowie staje si´ kategorià opisu niezwykle szerokiej gamy

DFK
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100 Nie jest to poglàd ca∏kowicie nowy ani odosobniony. Za podobnym, linearnym
rozumieniem zdrowia jako kontinuum, jakie wyznaczajà dwa stany: ca∏kowity brak
choroby i choroba „na progu Êmierci” opowiada si´ np.: B. Woynarowska, Edukacja
zdrowotna. Podr´cznik akademicki, PWN, Warszawa 2007, s. 32-36.

101 Por. np.: A. Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia
XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009, s. 3-15.
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stanów i doznaƒ odbieranych jako pozytywne, przy czym ich differentia
specyfica – z punktu widzenia odczuwajàcego/prze˝ywajàcego pod-
miotu – to jedynie ich subiektywna kwalifikacja jako „pozytywne”,
albowiem ich êród∏em mo˝e byç nie tylko, jak g∏osi definicja WHO,
brak choroby lub u∏omnoÊci, ale równie˝ ka˝dy narkotyk, u˝ywka
czy odpowiednio intensywna stymulacja w∏aÊciwie ka˝dego ze zmys∏ów
(jak zresztà powszechnie wiadomo, nasze samopoczucie najszybciej
i najskuteczniej poprawia odpowiednio obfity posi∏ek). Co wi´cej,
jak pokazujà wyniki prowadzonych od lat badaƒ, w∏aÊciwie ˝adne
z powszechnie uznawanych êróde∏/przyczyn sprawczych satysfakcji
z ˝ycia nie jest pewnym gwarantem owej satysfakcji; tak zresztà jak
ci´˝ka nawet choroba czy kalectwo nie wykluczajà odczuwania/
prze˝ywania satysfakcji z ˝ycia. Okazuje si´ bowiem, ˝e odczuwanie
i prze˝ywanie tej satysfakcji jest uwarunkowane bardziej genetycznie
i charakterologicznie ni˝ okreÊlonym aktualnym stanem zdrowia zde-
finiowanym medycznie. 102

Tak wi´c uto˝samiajàc zdrowie z dobrostanem definiowanym przez
wskazywane w definicji WHO jego differentia specyfica, mo˝emy
mówiç jedynie o „zdrowiu w ogóle” i/lub o sposobie kierunkowania
intuicyjnego rozumienia tego terminu i poj´cia. W konsekwencji
bowiem, odpowiadajàc na pytanie „jakie jest i po co jest zdrowie”
musimy zgodziç si´ na jego specyfikowanie i przymiotnikowanie:
zdrowie definiowane medycznie, zdrowie subiektywnie odczuwane,
zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie „kwalifikowane” (stan
umo˝liwiajàcy wykonywanie okreÊlonego zawodu, dyscypliny sportu,
okreÊlonej roli, danego rodzaju aktywnoÊci ˝yciowej) itp.

DFL
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102 Por. relacje z badaƒ: M. W. Eysenck, Happiness: Fact and myths, Lawrence
Erlbaum, Hove 1990; A. Furnham, H. Cheng, Lay theories of happiness, „Journal of
Happiness Studies”, 1 (2000), s. 227-246; D. T. Lykken, Happiness: The nature and
nurture of joy and contentment, St. Martin’s Griffin, New York 2000; D. Kahneman,
A. Krueger, D. Schkade, N. Schwarz, A. Stone, A survey method for characterizing
daily life experience: The Day Reconstruction Method (DRM), Science, 306 (2004), s.
1776-1780; L. Rowley, Money and happiness: A guide to living the good life, John Wi-
ley & Sons, New York 2005; J. M. Hecht, The happiness myth: Why what we think is
right is wrong, Harper, San Francisco 2007.
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Je˝eli dobrostan obejmuje skal´ odczuç satysfakcji z ˝ycia – od
akceptacji warunków, na które jesteÊmy skazani, a˝ po prze˝ywanie
g∏´bokiego szcz´Êcia i euforycznych uniesieƒ, musimy zgodziç si´,
˝e êród∏a tych satysfakcjà sà tak wielorakie, ˝e niemo˝liwe nawet
do pe∏nego wyspecyfikowania. Na pewno stan zdrowia organizmu
definiowany medycznie jest tylko jednym z tych êróde∏, aczkolwiek
mo˝na te˝ przyjàç, ˝e jest to warunek tylko wzgl´dnie konieczny.
Trzeba przy tym za∏o˝yç te˝ pewnà zindywidualizowanà wartoÊç
progowà braku choroby lub przynajmniej jej objawów (g∏ównie bólu),
która umo˝liwia odczuwanie rzeczonej, wielostopniowej satysfakcji.
Satysfakcja ta mo˝e byç jednak odczuwana/prze˝ywana mimo zaawan-
sowanej choroby lub kalectwa, i to pomimo ÊwiadomoÊci swojego kalec-
twa i/lub medycznie zdiagnozowanego stanu chorobowego. 103

Nie zmienia to jednak faktu, i˝ warunkiem koniecznym dobro-
stanu jako satysfakcji z ˝ycia na jakimkolwiek poziomie pozytywnej
skali odczuç jest pewien zindywidualizowany stopieƒ stanu psycho-
fizycznego definiowanego medycznie. Stan ten, definiowany medycz-
nie, mo˝e wi´c byç obiektywnym wyznacznikiem minimalnego celu
ochrony zdrowia, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i ca∏ych grup
spo∏ecznych. Zatem, zdrowie to zdefiniowany medycznie i psycho-
logicznie stan psychofizyczny organizmu umo˝liwiajàcy prze˝ywanie
satysfakcji z ˝ycia, bez wzgl´du na u∏omnoÊci, miejsce w strukturze
spo∏ecznej, wiek, p∏eç, niepe∏nosprawnoÊç. Stàd wynikajà te˝ mini-
malne wymagania w zakresie neutralizowania ryzyk utraty zdrowia,
których spe∏nienie umo˝liwia („gwarantuje” mo˝liwoÊç) ˝ycia w dobro-
stanie. Owe minimalne wymagania to w∏aÊnie kryteria s∏u˝àce okre-
Êleniu medycznie definiowanego minimum optymalnego stanu zdrowia
organizmu; kryteria, bez których nie jest mo˝liwe skonstruowanie
koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych. Z kolei bez tego
koszyka nie jesteÊmy w stanie wprowadziç racjonalnego systemu ubez-
pieczeƒ zdrowotnych.

DGC

Rozdzia∏ III

103 Por. wyniki rekomendowanych w przypisie 85 badaƒ.
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ZawartoÊç etymologiczna terminu zdrowie okazuje si´ zatem
tak szeroka, ˝e ustalenie na tej podstawie czym jest zdrowie (jego
brak, utrata), nie jest mo˝liwe bez przyj´cia kryterium wyboru s∏u-
˝àcego selekcji tych parametrów zapisanych w jego definicji, które
odpowiadajà idei i metodzie ubezpieczenia. 

Takim kryterium sà bez wàtpienia ubezpieczeniowe imponde-
rabilia, zgodnie z którymi przedmiot ubezpieczenia to rzecz, stan
rzeczy, okreÊlona relacja, której status, charakter i/lub sposób ist-
nienia zmienia si´ w wyniku realizacji ryzyka w sposób niepo˝àdany
z punktu widzenia interesariusza. Natomiast – w odniesieniu do ry-
zyka utraty zdrowia – celem ubezpieczenia jest uzyskanie rekom-
pensaty skutków/strat, jakie mogà byç udzia∏em ubezpieczonego
w przypadku utraty zdrowia i/lub Êwiadczeƒ prewencyjnych (np.
szczepieƒ) w przypadku zagro˝enia utraty zdrowia.

Musimy wi´c mieç na uwadze, ˝e przedmiotem ubezpieczenia
mo˝e byç jedynie rzecz, stan rzeczy, relacja, których status i/lub
sposób istnienia, charakter zmienia si´ w wyniku realizacji ryzyka
w sposób niepo˝àdany z punktu widzenia interesariusza – osoby za-
interesowanej niezmiennoÊcià statusu i/lub sposobu istnienia owej
rzeczy, stanu rzeczy. Stàd zdarzenie, w wyniku którego nast´puje owa
niechciana zmiana, nazywamy zdarzeniem niepo˝àdanym, zaÊ osob´
(fizyczna lub prawnà), której dotykajà skutki owego zdarzenia – po-
szkodowanym.

Celem osoby przyst´pujàcej do ubezpieczenia zdrowotnego jest
uzyskanie rekompensaty skutków/strat, jakie mogà byç jej udzia∏em
w przypadku utraty zdrowia, a tak˝e uzyskania gwarancji profilak-
tycznych us∏ug medycznych (np. badania diagnostyczne) i/lub pre-
wencyjnych us∏ug medycznych (np. szczepieƒ) na wypadek nag∏ego
pojawienia si´ zagro˝enia utraty zdrowia. I do tego te˝ sprowadza si´
interes ubezpieczeniowy osoby, dla której zdrowie jest wartoÊcià
samà w sobie. Jednak˝e gwarantowana umowà ubezpieczenia (re)
kompensata, w postaci odszkodowania i/lub zadoÊçuczynienia, mo˝e
dotyczyç jedynie tych szkód/strat, które sà wymierne, najlepiej fi-
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nansowo. Albowiem w przeciwnym razie nie jest mo˝liwe oszaco-
wanie ryzyka, naliczenie rezerw na koszty potencjalnych wyp∏at ani
„kwotowanie” sk∏adki.

W tym sensie i kontekÊcie pytanie o szkody/straty, jakie mo˝e po-
wodowaç utrata zdrowia jest pytaniem o skutki tej utraty oraz o sposób,
w jaki owe szkody/straty mogà byç szacowane i (re)kompensowane. 

Jako wymierne skutki utraty zdrowia, zarówno z przyczyn cho-
robowych, jak i pozachorobowych, mo˝emy uznaç:

• niezdolnoÊç do pracy,

• utrat´ lub upoÊledzenie okreÊlonych funkcji organizmu,

• niezdolnoÊç wykonywania dotychczas pe∏nionej roli:

– zawodowej,

– w gospodarstwie domowym,

– w strukturze spo∏ecznej,

• utrat´ dotychczasowego komfortu ˝ycia.

Zapobieganie tym skutkom (wszystkim równoczeÊnie lub tylko
okreÊlonym) i/lub ich rekompensowanie to zarazem „drugi wymiar”
interesu ubezpieczeniowego zorientowanego na okreÊlony efekt.
Z tego punktu widzenia szczególnie u˝yteczne wydajà si´ te defini-
cje zdrowia (opisane w tych definicjach parametry „zdrowia”), któ-
re pozwalajà jednoznacznie diagnozowaç stan organizmu, a zara-
zem wskazujà na „materialne dowody” zrealizowania si´ ryzyka
utraty zdrowia w okreÊlonym stopniu i/lub zakresie i pozwalajà na
szacowanie ponoszonych w zwiàzku z tym szkód/strat. Tym samym
celem neutralizacji ryzyka utraty zdrowia staje si´ (zre) kompenso-
wanie jednego/wybranych/wszystkich skutków utraty zdrowia poprzez:

DGE
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• przywrócenie zdolnoÊci do pracy (a w szerszym zakresie,
równie˝ niedopuszczenie do utraty zdolnoÊci do pracy),

• przywrócenie utraconych lub upoÊledzonych funkcji or-
ganizmu,

• przywrócenie zdolnoÊci wykonywania pe∏nionej dotychczas
roli:

– zawodowej,

– w gospodarstwie domowym,

– w strukturze spo∏ecznej,

• przywrócenie utraconego komfortu ˝ycia.

PodejÊcie takie sk∏ania do przyj´cia funkcjonalnej definicji zdro-
wia, tym bardziej, ˝e na podstawie przeglàdu kilkudziesi´ciu naj-
cz´Êciej przywo∏ywanych w literaturze przedmiotu definicji zdrowia
nie sposób wyodr´bniç takiej ich wspólnej cechy, która – jako diffe-
rentia specifica – mog∏aby stanowiç o istocie zdrowia. Tym bardziej
zasadne wydaje si´ wi´c, by zdrowie rozumieç i traktowaç jako pod-
stawowy parametr/zmiennà/wymiar ka˝dego organizmu, opisujàcy
jego stan i pozwalajàcy na jego ocenianie w kategoriach „zdrowy” –
„chory”, ze wzgl´du na przyj´te kryteria kwalifikacyjne. Zale˝nie zatem
od przyj´tych kryteriów, ten sam stan (zdrowia) organizmu mo˝e byç
uznany za bardzo dobry lub zadowalajàcy, lub wymagajàcy naprawienia.

Nie jest to wi´c parametr organizmu o okreÊlonych, sta∏ych ce-
chach i wartoÊciach, ale wymiar (zmienna), dzi´ki któremu stan da-
nego organizmu kwantyfikujemy i umieszczamy na skali: od: „pe∏ny
psychofizyczny dobrostan”, po „niezdolny do ˝ycia”. Parafrazujàc,
mo˝emy powiedzieç, ˝e zdrowie – niczym pogoda – zawsze jest jakieÊ;
dopiero na podstawie przyj´tych kryteriów oceny wynikajàcych z „par-
tykularnych” interesów oceniajàcego, pogoda jest kwalifikowana jako
„bardzo dobra” po „bardzo z∏a”, niezale˝nie od tego jaka jest faktycznie
(opisywana wielkoÊcià opadów, temperaturà, zachmurzeniem itp.
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parametrami). Ocena stanu zdrowia dokonywana jest zatem ze wzgl´du
na okreÊlone kryteria kwalifikacyjne, które s∏u˝à zarazem do wyzna-
czania zakresu ochrony zdrowia, jak te˝ celów i zadaƒ systemu s∏u-
˝àcego jego ochronie, w tym ubezpieczeniom zdrowotnym w ramach
struktury tego systemu. 104

Do imponderabiliów polityki zdrowotnej, wa˝nych ze wzgl´du
na mo˝liwe do wykorzystania w systemie ochrony zdrowia rozwià-
zania ubezpieczeniowe, nale˝à te˝ niewàtpliwie idee zdrowia pu-
blicznego. Koncepcje zdrowia publicznego, w tym g∏ównie jego misji,
celów i sposobów ich osiàgania, ÊciÊle wià˝à si´ bowiem z rozumie-
niem istoty zdrowia/choroby, uwarunkowaƒ zdrowia i przyczyn cho-
roby oraz sposobami gwarantujàcymi utrzymanie zdrowia/przeciw-
dzia∏ajàcymi utracie zdrowia.

Stàd w poszczególnych koncepcjach zdrowia publicznego ró˝nie
identyfikowane i/lub akcentowane sà: (1) cele (od zdolnoÊci do pracy,
poprzez zdolnoÊç pe∏nienia ról w strukturach spo∏ecznych po pe∏ny
psychofizyczny dobrostan); (2) paradygmaty: profilaktyczno-pre-
wencyjny, naprawczy (zabiegowy), zachowawczo-opiekuƒczy; (3)
uwarunkowania osiàgania celów (od ekonomicznych po demogra-
ficzne); (4) metody, sposoby i procedury ich osiàgania. Dlatego te˝
okreÊlona interpretacja idei zdrowia publicznego, jego poj´cia i za-
wartoÊci etymologicznej tego terminu, przesàdza tak wiele w praktyce
uprawiania polityki zdrowotnej. Ze wzgl´du na mo˝liwoÊci stoso-
wania w systemie ochrony zdrowia rozwiàzaƒ ubezpieczeniowych,
w tym szczególnie s∏u˝àcych wyznaczaniu zakresu Êwiadczeƒ przy
konstruowaniu produktów ubezpieczeniowych, najbardziej istotna

DGG

Rozdzia∏ III

104 Proponowana interpretacja terminu i poj´cia zdrowie jest chyba najbardziej
zbli˝ona do podawanej przez Nowà Encyklopedi´ Powszechnà PWN – „stan pe∏nej
sprawnoÊci fizycznej, psychicznej i spo∏ecznej; w w´˝szym znaczeniu – nieobecnoÊç
choroby lub kalectwa; z fizjologicznego punktu widzenia, zdrowie jest to pe∏na zdolnoÊç
organizmu do utrzymania równowagi pomi´dzy nim a Êrodowiskiem zewn´trznym,
do prawid∏owego reagowania na zmiany Êrodowiska i adaptacji do tych zmian”. Nowa
Encyklopedia Powszechna PWN, tom 6, PWN, Warszawa 1997, s. 1003.
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wydaje si´ hierarchia celów ochrony zdrowia, jakà mo˝emy wypro-
wadziç z idei zdrowia publicznego: od psychofizycznego dobrostanu
przez komfort ˝ycia, zdolnoÊç pe∏nienia ról spo∏ecznych, zawodo-
wych, w gospodarstwie domowym, sprawnoÊç funkcji organizmu po
zdolnoÊç do pracy.

Zatem, o potrzebie ubezpieczenia przesàdza realne ryzyko, tj.
takie, którego realizacja faktycznie mo˝e zagra˝aç interesom cz∏on-
ków wspólnoty ryzyka. Stàd: zasada realnoÊci ubezpieczenia 105 – (1)
ubezpieczenie, bez jednoznacznie okreÊlonego realnego ryzyka, któ-
rego realizacja mo˝e skutkowaç zagro˝eniem, nie ma sensu; (2) celem
ubezpieczenia jest neutralizacja skutków ryzyka, wi´c ubezpieczenie
(jako metoda, technologia jego neutralizowania), które nie jest w stanie
z jakiegokolwiek powodu tego dokonaç, równie˝ nie ma sensu, nie jest
w∏aÊciwym ubezpieczeniem realnym.

Wynika stàd kolejna zasada, którà lapidarnie mo˝na skwitowaç/
zawrzeç w formule: jakie ryzyko – takie ubezpieczenie. Zgodnie z tà
zasadà potrzebujemy dok∏adnie takiego ubezpieczenia, jakie ryzyko
nam zagra˝a, dok∏adniej: jakie jego skutki, w jakim stopniu, w jaki
sposób nam zagra˝ajà. Majàc na uwadze te zastrze˝enia, potocznie
mówimy, ˝e „zagra˝a nam ryzyko”, chocia˝ faktycznie zagra˝a nam to,
co mo˝e naruszyç nasze interesy, ogólnie – nasze bezpieczeƒstwo. ZaÊ
ryzyko jest kategorià i miarà niepewnoÊci, prawdopodobieƒstwa, ˝e
to si´ stanie/mo˝e staç.

DGH
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105 Por. J. Handschke, Us∏ugi ubezpieczeniowe w aspekcie ekonomicznych gwarancji
realnoÊci ochrony ubezpieczeniowej, [w:] Finanse w gospodarce rynkowej – wybrane za-
gadnienia, Wy˝sza Szko∏a Finansów i Ubezpieczeƒ im. J. Chechliƒskiego, ¸ódê
1999, s. 259-269; J. Handschke, Od ekonomicznych gwarancji realnoÊci ochrony ubez-
pieczeniowej do polityki ubezpieczeniowej, [w:] Gacka M. (red.), Gospodarka rynkowa
w Polsce w drodze do Unii Europejskiej. Materia∏y konferencyjne. Politechnika Ra-
domska, Radom 2000, s. 257-268; J. Handschke, J. Lisowski, RealnoÊç ochrony ubez-
pieczeniowej jako podstawowy czynnik wp∏ywajàcy na efektywnoÊç ubezpieczeƒ kredytu,
[w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rozwoju mikro i ma∏ych przedsi´biorstw,
Uniwersytet Szczeciƒski, Szczecin 2005, s. 377-387.
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Problem sprowadza si´ zatem do ustalenia tych skutków ryzyka,
które uznajemy za zagra˝ajàce naszym interesom. Nie jest bowiem tak,
˝e zagra˝a nam samo ryzyko – jako takie jest ono neutralne – za-
gra˝ajà nam okreÊlone mo˝liwe skutki jego zrealizowania si´. Ryzyko
jest prawdopodobieƒstwem zrealizowania si´ okreÊlonego zdarzenia,
sytuacji, procesu, stanu rzeczy, co w efekcie mo˝e (aczkolwiek nie musi)
powodowaç ró˝ne skutki, zaÊ ka˝dy z tych skutków mo˝e w ró˝nym
stopniu naruszaç ró˝ne interesy danej osoby. Im bardziej s∏oneczna,
upalna pogoda w lipcu, tym bardziej po˝àdana przez wczasowiczów
wypoczywajàcych na nadmorskiej pla˝y; dla nich ryzykiem (w po-
tocznym rozumieniu tego s∏owa) jest brak s∏oƒca, deszcz i zwiàzane
z tym och∏odzenie. Odwrotnie, dla rolnika, który wzià∏ kredyt, kupi∏
ziarno i zasia∏ w nadziei, ˝e uroÊnie, da mu bogate plony, dzi´ki
którym zwróci kredyt i godnie zarobi. Dla niego upa∏ i brak deszczu
to wyrok: nie uroÊnie, wyschnie, nie b´dzie mia∏ plonów i nie tylko
nie zarobi, ale jeszcze komornik zabierze mu reszt´ tego, co mu zo-
sta∏o... Wracajàc do naszego porównania przypomnijmy, ˝e pogoda
jest zawsze jakaÊ i jako taka jest zawsze neutralna – o tym, czy jej
okreÊlony stan traktujemy jako satysfakcjonujàcy lub zagra˝ajàcy,
przesàdza nasz okreÊlony interes, to czemu ów okreÊlony stan ma
s∏u˝yç, do czego jest niezb´dny, jakie zagro˝enia potencjalnie zeƒ
wynikajà. Zatem istotà i zarazem celem ubezpieczenia nie jest po
prostu neutralizacja jakiegoÊ ryzyka, ale zabezpieczenie okreÊlo-
nych interesów ubezpieczanego klienta/kontrahenta poprzez neu-
tralizacj´ skutków ryzyka, które te interesy mogà naruszyç.

Stàd te˝ rozró˝niaç nale˝y ofert´ ubezpieczeniowà (zak∏adu
ubezpieczeƒ), która jest deklaracjà gotowoÊci do neutralizowania skut-
ków okreÊlonych ryzyk, w okreÊlony sposób, na okreÊlonych warun-
kach, od produktu ubezpieczeniowego, który, zgodnie z zasadà re-
alnoÊci ubezpieczenia, musi uwzgl´dniaç interes klienta-ubezpie-
czanego, tzn. chroniç ów interes poprzez neutralizacj´ ryzyka, które
mu zagra˝a.

DGI
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Interes ubezpieczeniowy traktowaç wi´c nale˝y jako podstawowe
kryterium identyfikowania i definiowania równie˝ tak specyficznego
przedmiotu ubezpieczenia, jakim jest zdrowie (jego utrata). Dok∏a-
dana identyfikacja interesu ubezpieczeniowego oraz ocena stopnia
jego naruszenia winna byç te˝ podstawà uznania zasadnoÊci rosz-
czenia oraz oceny i wyceny (w pieniàdzu) poniesionej szkody/straty
(doznanej krzywdy). W przypadku naruszenia „interesu zdrowotnego”
problem ten jest szczególnie wa˝ny, utrata zdrowia skutkuje bowiem
nie tylko stosunkowo ∏atwo dajàcà si´ oceniç i wyliczyç szkodà/stratà
majàtkowà (jak choçby utracone korzyÊci w wyniku choroby, wypadku),
ale równie˝, a cz´sto przede wszystkim, bólem fizycznym, cierpieniem
psychicznym, wykluczeniem spo∏ecznym. W∏aÊciwe ocenienie i wy-
cenienie tego rodzaju straty nie wydaje si´ mo˝liwe bez uwzgl´dnienia
kryterium, jakim jest interes poszkodowanego.

DGJ

3.3. Zdrowie i jego utrata jako przedmiot ubezpieczenia

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 147



DGK

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 148



Rozdzia∏ czwarty

UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  ZZDDRROOWWOOTTNNEE  

WW ÂÂWWIIEETTLLEE  TTEEOORRIIII  

II DDOOKKTTRRYYNNYY  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIOOWWEEJJ

4.1. OCHRONA ZDROWIA

JAKO INTERES UBEZPIECZENIOWY

Uznajàc zasadnoÊç przeprowadzonych dotàd ustaleƒ, okreÊlenie
„zarzàdzanie ryzykiem” odnosiç b´dziemy do mo˝liwoÊci stymulo-
wania prawdopodobieƒstwa realizowania si´ zdarzeƒ poprzez (1)
wp∏ywanie na bodêce (przyczyny, drivery) inicjujàce zdarzenia (np.
niedopuszczanie do inicjacji przez blokowanie ich, os∏abianie,
zmienianie konfiguracji, w jakich wyst´pujà) oraz (2) oddzia∏ywanie
na przebieg zdarzenia – procesu dokonujàcej si´ zamiany (np. po-
przez blokowanie okreÊlonego ogniwa w ∏aƒcuchu przyczynowo-
-skutkowym 106). 

DGL

106 Mo˝liwoÊç t´ opisa∏em na przyk∏adzie ingerowania w przebieg rozwijajàcego
si´ procesu chorobowego zainicjowanego przez wirusy grypy, polegajàcym na mo˝-
liwoÊci przerwania ∏aƒcucha post´pujàcych po sobie kolejnych powik∏aƒ na wybranym
etapie: zapalenia oskrzeli, zapalenia p∏uc, zapalenia osierdzia, wsierdzia mi´Ênia
sercowego..., wp∏ywajàc tym samym na skutki tego zdarzenia; Por. R. Holly, Ryzyka
polskiego rynku ubezpieczeƒ, „Zeszyty Naukowe”, WSUiB, 18/2000.
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Konstatacja, i˝ zarzàdzanie ryzykiem jest/polega na stymulo-
waniu czynników zdarzenia, o prawdopodobieƒstwie zaistnienia któ-
rego orzekamy, mówiàc w∏aÊnie o „ryzyku zdarzenia”, wydaje si´
te˝ o tyle oczywista, o ile oczywistym jest, ˝e wp∏ywanie na prawdo-
podobieƒstwo (zdarzenia), relacj´ zale˝noÊci jest mo˝liwe tylko po-
przez stymulowanie cz∏onów/czynników tworzàcych t´ relacj´
i przesàdzajàcych o jej charakterze. Natomiast ryzyko, jako abstrak-
cyjny konstrukt teoretyczny, samo w sobie ˝adnej mocy sprawczej
mieç nie mo˝e. Tak wi´c okreÊlenie zarzàdzanie ryzykiem oznacza/
winno oznaczaç oddzia∏ywanie na przebieg odpowiadajàcego mu zda-
rzenia i/lub nawet blokowanie mo˝liwoÊci jego zaistnienia.

Celem (zarzàdzania owego oddzia∏ywania) jest zadoÊçuczynienie
interesom okreÊlonego podmiotu, tj. tak˝e stymulowanie przyczyn/
driverów inicjujàcych zdarzenie i/lub jego przebieg, by do zdarzenia
w ogóle nie dosz∏o lub jego (potencjalne) skutki w mo˝liwie naj-
mniejszym stopniu narusza∏y interesy podmiotu, na rzecz którego
dzia∏ania zarzàdcze sà podejmowane.

Powstaje zatem koniecznoÊç ustalenia, co jest/jaki jest/na czym
polega interes danego podmiotu oraz jaki wynik okreÊlonego zdarzenia
b´dzie najlepiej czyni∏ zadoÊç temu interesowi. Mo˝emy przyjàç, ˝e
najogólniej rzecz bioràc – interesem ka˝dego podmiotu jest unikanie
zdarzeƒ zagra˝ajàcych temu interesowi, tj. tych, których skutki mogà
okazaç si´ dla podmiotu niekorzystne. Najcz´Êciej mówimy zatem
o koniecznoÊci unikania zagro˝eƒ i traktujemy to okreÊlenie jako
bardziej jednoznaczne ni˝ termin „ryzyko”, który odnoszony mo˝e
byç do sytuacji, kiedy realizuje si´ ryzyko zdarzenia, jednak jego skutki
mogà byç pozytywne (wzgl´dnie te same skutki oceniane z punktu
widzenia jednego podmiotu jako pozytywne okazujà si´ negatywne).
Zagro˝eniem natomiast jest ryzyko (prawdopodobieƒstwo) zdarzenia,
którego mo˝liwe skutki uznajemy za negatywne. Innymi s∏owy, za-
gro˝enie to antycypacja niepo˝àdanego zdarzenia (ze wzgl´du na jego
skutki) postrzeganego jako realnie mo˝liwe – im bardziej realne (prawdo-
podobne) i im bardziej niepo˝àdane potencjalne skutki owego zdarzenia,

DHC

Rozdzia∏ IV
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tym bardziej zagra˝ajàce (tym wi´ksze zagro˝enie). W tym kontekÊcie
ryzyko to w∏aÊnie prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´ zdarzenia,
którego mo˝liwe skutki mogà zagra˝aç interesom podmiotu. Stàd
te˝, je˝eli wyst´pujà, b´dà traktowane jako szkoda/strata, która jest
udzia∏em podmiotu zdarzenia (podmiotu, którego zdarzenie dotyczy).
Skutki zdarzenia kreujà i charakteryzujà nowy stan rzeczy, jaki po-
wsta∏ w wyniku zmiany spowodowanej przebiegiem zdarzenia. Ocena
stopnia, w jakim skutki okreÊlajàce nowy stan rzeczy mogà byç uznane
za realnie zagra˝ajàce podmiotowi zdarzenia, jest wi´c pochodnà
kryteriów, na podstawie których podmiot definiuje swój interes –
to, co mu najlepiej s∏u˝y, co najlepiej zaspokaja jego potrzeby i/lub
mo˝e powodowaç deprywacj´ tych potrzeb. Potrzeb´ rozumiemy tutaj
jako konstatowany brak i/lub odczuwany skutek/wynik braku tego,
co jest niezb´dne do utrzymania stanu równowagi – stanu bezpie-
czeƒstwa. Innymi s∏owy, bezpieczeƒstwo to stan równowagi pomi´dzy
zagro˝eniami a dzia∏aniami neutralizujàcymi te zagro˝enia. Depry-
wacjà potrzeby jest stan braku dobra s∏u˝àcego jej zaspokajaniu,
który sprawia, ˝e zagro˝one jest bezpieczeƒstwo podmiotu/przed-
miotu.

W prezentowanym tutaj uj´ciu, celem zarzàdzania ryzykiem
(zdarzeƒ) jest/winno byç utrzymanie stanu równowagi (bezpieczeƒ-
stwa) podmiotu, na rzecz którego zarzàdzanie jest prowadzone po-
przez przeciwdzia∏anie deprywacji jego potrzeb – neutralizowanie
czynników zagra˝ajàcych owemu stanowi równowagi (naruszaniu
bezpieczeƒstwa).

OkreÊlenie interesu, a tym samym celu zarzàdzania poprzez
przeciwdzia∏anie deprywacji potrzeby (utrzymywanie stanu bezpie-
czeƒstwa podmiotu rozumianego jako stan równowagi pomi´dzy
driverami mu zagra˝ajàcymi a dzia∏aniami/mo˝liwoÊcià ich podj´cia,
tj. uruchomienia driverów neutralizujàcych drivery zagra˝ajàce)
sprowadzamy zatem do kwestii identyfikacji potrzeby i braku tego,
co mo˝e uniemo˝liwiaç/ograniczaç jej zaspokojenie.

DHD
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Deprywacja potrzeby zdrowotnej, jako po˝àdanego, okreÊlone-
go stanu zdrowia stanowi podstawowe kryterium oceny stopnia za-
gro˝enia utraty zdrowia a zarazem kryterium kwantyfikacyjne ryzy-
ka utraty zdrowia. Zale˝nie zatem od sposobu rozumienia i opisu
tej potrzeby oraz stosownie do przyj´tej definicji zdrowia mo˝emy
postrzegaç i opisywaç ryzyko jego utraty co najmniej w czterech ka-
tegoriach:

– spo∏ecznych (zdrowia publicznego),

– medycznych (w∏aÊciwego stanu zdrowia wedle standardów
wynikajàcych z aktualnej wiedzy medycznej),

– funkcjonalnych (po˝àdanego stanu zdrowia ze wzgl´du
na rodzaj aktywnoÊci zawodowej, sportowej, pe∏nionà rol´
spo∏ecznà, wykonywane zadania),

– indywidualnych (specyficznych oczekiwaƒ co do sprawnoÊci
fizycznej, psychicznej i samopoczucia poszczególnych
osób).

Ryzyko, jako teoretyczny konstrukt hipotetyczny jest specyficz-
nym produktem naszego antycypowania, postrzegania i oceny zda-
rzeƒ, których skutki mogà nas dotyczyç. Sposób postrzegania zdarzeƒ
i wynik ich oceny, jako sprzyjajàcych bàdê zagra˝ajàcych naszym in-
teresom, jest zawsze subiektywnym (bowiem dokonywany z punktu
widzenia tych˝e interesów). W tym sensie ryzyko nigdy nie jest (i byç
nie mo˝e) obiektywne.

Je˝eli zaÊ chcemy mu przypisywaç t´ cech´, aby móc, na przy-
k∏ad, mówiç o „obiektywnym ryzyku utraty zdrowia”, musimy arbi-
tralnie lub na podstawie za∏o˝onych kryteriów (np. EBM) ustaliç,
co jest korzystne, a co niekorzystne dla okreÊlonego stanu zdrowia
uznawanego (tak˝e arbitralnie) za stan po˝àdany (niezale˝nie od
tego czy dany pacjent zgadza si´ z tym, czy nie zgadza).

DHE
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Faktycznie jednak interes jest zawsze „partykularny”, przynaj-
mniej o tyle, ˝e zawsze jest „czyjÊ”, wyra˝a czyjeÊ dà˝enie do zapew-
nienia sobie dost´pu do ró˝norakich dóbr s∏u˝àcych zaspokajaniu
okreÊlonych potrzeb. Ta sama potrzeba, z punktu widzenia ró˝nych
podmiotów – osób, grup spo∏ecznych, instytucji mo˝e byç ró˝nie ro-
zumiana, odczuwana, traktowana jako mniej lub bardziej wa˝na.
W ca∏ej rozciàg∏oÊci dotyczy to potrzeby zachowania po˝àdanego stanu
zdrowia. Zdrowie (jego stan) mo˝e byç bowiem przez jednych trak-
towane jako cel sam w sobie, a przez innych instrumentalnie –
okreÊlony jako dobro s∏u˝àce osiàganiu innych celów (np. karierze
zawodowej, sportowej, towarzyskiej) i – zale˝nie od tych celów –
okreÊleniu „zdrowie” odpowiadaç b´dà ró˝ne stany organizmu.
Stàd w∏aÊnie, inny stan zdrowia jest po˝àdany z punktu widzenia in-
teresów indywidualnego podmiotu (osoby), inny z punktu widzenia
okreÊlonej grupy spo∏ecznej czy zawodowej, a jeszcze inny z punktu
widzenia danej instytucji, np. paƒstwa. Interesy te nie sà to˝same,
utrata tego samego dobra mo˝e zagra˝aç im w ró˝nym stopniu
i w ró˝ny sposób, bowiem to samo dobro na ogó∏ s∏u˝y im do osià-
gania ró˝nych celów, w ró˝nym stopniu i w ró˝ny sposób. Zatem to
samo dobro mo˝e mieç ró˝nà rang´ (znaczenie), ró˝na mo˝e byç
jego rola (zastosowanie), ró˝nie te˝ mo˝e byç/powinno byç chro-
nione, a tym samym zagro˝enie jego utraty musi byç ró˝nie neutra-
lizowane. O doborze stosownych metod i technologii zarzàdzania
okreÊlonym ryzykiem przesàdza wi´c nie tylko rodzaj zagro˝enia,
ale równie˝ rodzaj interesu, który ono narusza. Potrzeba mo˝e byç
wi´c zaspokajana w odmienny sposób i przy pomocy ró˝nego asor-
tymentu dóbr przez ka˝dy z tych podmiotów. Stàd bierze si´ od-
miennoÊç interesów w dà˝eniu/dost´pie do tych samych dóbr s∏u˝à-
cych zaspokajaniu tych samych potrzeb, jednak˝e ró˝nie traktowa-
nych (np. potrzeba bycia zdrowym mo˝e byç celem, wartoÊcià samà
w sobie lub dobrem s∏u˝àcym osiàganiu innych celów).

Z tych wzgl´dów inaczej rozumiemy ryzyko utraty zdrowia w wy-
miarze jednostkowym, spo∏ecznym, publicznym, narodowym, et-
nicznym, korporacyjnym, klubowym, zawodowym, rodzinnym.

DHF
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W Êwietle przedstawionego wywodu, kwestia interesu ubezpie-
czeniowego ma znaczenie fundamentalne nie tylko dla teorii i dok-
tryny ubezpieczeniowej, ale równie˝, a z wielu wzgl´dów przede
wszystkim, dla tego, co w praktyce ubezpieczeniowej najwa˝niejsze
– dla w∏aÊciwego definiowania przedmiotu ubezpieczenia, ryzyka
i warunków jego realizacji, ustalania zasadnoÊci i nale˝noÊci od-
szkodowania i/lub zadoÊçuczynienia oraz jego wielkoÊci (wysokoÊci).

Bez interesu ubezpieczeniowego ubezpieczenie nie istnieje, wzgl´d-
nie, gdy interes ten wygasa, traci racj´ bytu. Prawda ta dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeƒ, równie˝ tych w ró˝nym stopniu
fantomowych 107 i obowiàzkowych, kiedy fakt narzucenia ustawowe-
go obowiàzku ubezpieczania si´ sprawia, ˝e w przypadku okreÊlo-
nego ubezpieczonego-poszkodowanego powstaje koniecznoÊç wy-
interpretowania ex post jego interesu ubezpieczeniowego i – sto-
sownie do wyników tej interpretacji – rozliczenia szkody. 108 Tak
wi´c g∏ównym kryterium uznawania wystàpienia szkody/straty oraz
jej szacowania (wyliczania wysokoÊci pieni´˝nej rekompensaty) wi-
nien byç interes ubezpieczeniowy, stopieƒ i sposób w jaki zosta∏ na-
ruszony przez okreÊlonà szkod´/strat´. Szacunek ten winien byç
dokonywany zgodnie z zasadà równowartoÊci (lub przynajmniej
„odpowiednioÊci”) poniesionej szkody/straty do wielkoÊci (wysokoÊci)
rekompensaty (odszkodowania, zadoÊçuczynienia) za t´ szkod´/strat´.

DHG

Rozdzia∏ IV

107 Ubezpieczenie fantomowe odnosi si´ do ryzyka-fantomu, które realnie nie
istnieje, albo które ubezpieczonego podmiotu faktycznie nie dotyczy (np. rak pro-
staty u kobiet). Interes ubezpieczeniowy w takim przypadku, je˝eli nawet zostanie
wywo∏any w wyniku zr´cznych zabiegów marketingowych, wyst´puje niczym ból fan-
tomowy. Termin i poj´cie ryzyka fantomowego wprowadzi∏em przed kilkunastoma
laty opisujàc tzw. pakiety grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie. Por. tak˝e: R. Holly, Polski
rynek ubezpieczeƒ na ˝ycie w latach 2000-2003 – czas prawdy, czas próby, KIU, War-
szawa 2003, tak˝e: „Forum Ubezpieczeniowe”, 1/2004, s. 85-121.

108 R. Holly, O doktrynalnych za∏o˝eniach produktu ubezpieczeniowego i algoryt-
mu likwidacji szkody, [w:] Ludwichowska K. (red.), Kompensacja szkód komunikacyj-
nych. Nowoczesne rozwiàzania ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2011, s. 242.
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W praktyce polskiego (i, niestety, nie tylko) rynku ubezpieczeƒ
majàtkowych, na ˝ycie oraz ubezpieczeƒ zdrowotnych jako podstaw´
uznawania zasadnoÊci roszczeƒ oraz wyliczania wielkoÊci/wysokoÊci
rekompensaty nie stosuje si´ jednak – wbrew ubezpieczeniowej doktrynie
– kryterium interesu ubezpieczeniowego, ale zapisy umowy ubezpie-
czenia, na ogó∏ interpretowane literalnie. Szczególne konsekwencje
wynikajà stàd przede wszystkim dla ubezpieczeƒ zdrowotnych.

4.2. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

JAKO INSTRUMENT ZARZÑDZANIA

RYZYKIEM UTRATY ZDROWIA

Przeprowadzone rozwa˝ania nad ryzykiem, zdarzeniem, jego
mechanizmem realizowania si´ i potencjalnymi skutkami pozwoli∏o
nam skonstatowaç, ˝e przedmiotem zarzàdzania ryzykiem jest zda-
rzenie, którego to ryzyko dotyczy; zaÊ samo zarzàdzanie mo˝emy
sprowadziç do stymulowania driverów istotnych i towarzyszàcych,
które zdarzenie inicjujà, kszta∏tujà jego przebieg i skutki. W przy-
padku ryzyka utraty zdrowia takimi zdarzeniami sà: choroba lub
wypadek, zatrucie, rozstrój organizmu. Zdarzeniami tego rodzaju,
jak ka˝dymi innymi zresztà, mo˝emy zarzàdzaç poprzez ich prowo-
kowanie lub neutralizowanie. Najcz´stsze sposoby prowokowania
ryzykownych zdarzeƒ (w skrócie: prowokowania ryzyka) polegajà na:

• kreowaniu, generowaniu nowych rodzajów zdarzeƒ i/lub
ich okolicznoÊci, w wyniku których interesy podmiotu
zostajà szczególnie zagro˝one,

• aktywnym poszukiwaniu zdarzeƒ zagra˝ajàcych,

• celowym (Êwiadomym) nieunikaniu zagro˝eƒ i celowe
nara˝anie si´ na nie,

DHH
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• badaniu granic odpornoÊci/wytrzyma∏oÊci na skutki za-
gro˝eƒ.

Przyk∏ady takich najcz´stszych prowokacji to: uprawianie spor-
tów ekstremalnych, uprawianie niektórych profesji (akrobaci, obla-
tywacze nowych modeli, ratownicy), testowanie nowych leków z po-
mini´ciem badaƒ klinicznych, bicie rekordów wytrzyma∏oÊci (np.
swobodne nurkowanie g∏´binowe – 318 m, utrzymanie bezdechu –
19 min.), uprawianie sportów wyczynowych, gry hazardowe, „ryzy-
kowny” styl ˝ycia, itp.

Ze zrozumia∏ych wzgl´dów tutaj interesujà nas jednak przede
wszystkim te metody zarzàdzania ryzykiem, których celem jest jego
neutralizowanie. W bogatej literaturze przedmiotu, równie˝ polsko-
j´zycznej, wymieniane sà najcz´Êciej (niektóre wprost – enumera-
tywnie, inne w opisach – poÊrednio): 

• unikanie ryzyka,

• zatrzymanie ryzyka,

• kontrolowanie (np. monitorowanie niebezpieczeƒstw,
zagro˝eƒ, szkód, strat),

• zapobieganie (np. profilaktyka, prewencja),

• rozpraszanie (np. pulweryzacja),

• transferowanie (nieubezpieczeniowe – np. przez umowà
u˝yczenia), 

• cedowanie (asekurowanie, koasekurowanie, reasekuro-
wanie),

• dystrybuowanie (np. risk sharing),

• sekuratyzacja ryzyka.

DHI
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Ubezpieczenie, jako cedowanie ryzyka na inny podmiot w za-
mian za op∏at´ (sk∏adk´), jest zatem tylko jednà z wielu metod za-
rzàdzania ryzykiem. Jest to jednak˝e – pomimo wielu wad – metoda,
bez której trudno sobie wyobraziç funkcjonowanie wspó∏czesnych
paƒstw i ich gospodarek, a której u˝ytecznoÊç i efektywnoÊç w pew-
nych dziedzinach ˝ycia okazuje si´ szczególna. Zgodnie z wiodàcà
tezà przyj´tà w tej ksià˝ce, za takà dziedzin´ uznajemy w∏aÊnie
ochron´ zdrowia. Rozwa˝my zatem pokrótce, co sprawia, ˝e ubez-
pieczeniowa metoda okazuje si´ tak bardzo przydatna do neutrali-
zacji ryzyka utraty zdrowia oraz jak metoda ta winna byç rozumiana
i stosowana, by mo˝na by∏o uzyskaç jak najwi´kszà jej efektywnoÊç. 

Przypomnijmy, ˝e w Êwietle ustaleƒ, jakich dokonaliÊmy w po-
przednich rozdzia∏ach, ubezpieczenie jest/mo˝e byç metodà zarzà-
dzania ryzykiem polegajàcà na neutralizowaniu niepo˝àdanego
zdarzenia (tj. uznanego za zagra˝ajàce interesom okreÊlonego pod-
miotu), którego ryzyko dotyczy poprzez (1) stymulowanie driverów
istotnych i towarzyszàcych, które inicjujà to zdarzenie i wp∏ywajà
na jego przebieg, w wyniku czego a) inicjacja zdarzenia jest blokowana,
b) bieg zdarzenia zostaje przerwany/zatrzymany, dzi´ki czemu jego
skutki nie naruszajà interesów podmiotu lub zostajà zminimalizo-
wane; wzgl´dnie c) tak kszta∏towany jest jego przebieg, ˝e zdarzenie
przestaje byç zagro˝eniem dla podmiotu (np. przez uruchomienie
nowych „konkurencyjnych” driverów istotnych i/lub towarzyszàcych);
(2) podj´cie dzia∏aƒ (uruchomienie zdarzeƒ) „odwracajàcych” nie-
po˝àdany stan rzeczy, jaki powsta∏ w wyniku ubezpieczeniowego
zdarzenia lub te˝ kreujàcych nowe stany rzeczy (inne skutki), które
neutralizujà skutki niepo˝àdane.

DHJ
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Podane uj´cie interpretacyjne znacznie rozszerza tradycyjne,
dominujàce we wspó∏czesnej praktyce ubezpieczeƒ (szczególnie majàt-
kowych), rozumienie ubezpieczenia jako urzàdzenia gospodarczego
(instrumentu finansowego) s∏u˝àcego (re)kompensowaniu szkód/
strat, jakie mogà powstaç w wyniku zrealizowania si´ ryzyka. 109 

Je˝eli jednak ubezpieczamy si´ od ryzyka (na wypadek) wystà-
pienia niepo˝àdanych zdarzeƒ i zarazem od ich niekorzystnych skut-
ków odnoszàcych si´ do naszych interesów, to w przypadku ubez-
pieczenia zdrowotnego (ubezpieczenia „na zdrowie”) zakres gwa-
rantowanej w umowie ubezpieczeniowej ochrony mo˝e (i powinien)
obejmowaç zarówno dzia∏ania eliminujàce okreÊlone, zidentyfikowane
zagro˝enia (np. poprzez szczepienie ochronne), dzia∏ania przery-
wajàce bieg niekorzystnych zdarzeƒ lub przynajmniej ograniczajàce
intensywnoÊç ich przebiegu, jak te˝ (re)kompensujàce ich nieko-
rzystne skutki.

W tym celu zatem, by umowa ubezpieczenia by∏a realnà gwa-
rancjà ochrony naszych interesów „zdrowotnych”, musimy: 

(1) dok∏adnie zdefiniowaç te interesy (np. opisujàc stan zdrowia,
na jakim nam zale˝y), 

(2) opisaç ryzyko – ustaliç rodzaj i zakres skutków, których
(re)kompensaty oczekujemy oraz charakteru tej (re)kom-
pensaty – serwisowa, rzeczowa, pieni´˝na, 

DHK

Rozdzia∏ IV

109 W aspekcie formalno-prawnym „Ubezpieczenie jest stosunkiem prawnym
powstajàcym na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, w którym zak∏ad ubez-
pieczeƒ zobowiàzuje si´ spe∏niç okreÊlone Êwiadczenie polegajàce na wyp∏acie od-
szkodowania za szkod´ powsta∏à wskutek przewidzianego w umowie wypadku; przy
ubezpieczeniu osobowym na zap∏acie umówionej sumy pieni´˝nej, renty lub innego
Êwiadczenia w razie zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku w ˝yciu osoby ubez-
pieczonej; dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa.” Por. Ho∏yst B.
(red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005,
s. 564.
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(3) uzgodniç procedur´ zg∏aszania, rozpatrywania i realizacji
roszczeƒ, 

(4) uzgodniç okolicznoÊci i warunki obowiàzywania zapisanych
w umowie ubezpieczenia ustaleƒ. 

Na u˝ytek praktyki ubezpieczeniowej nale˝a∏oby odr´bnie roz-
winàç ka˝dà z tych kwestii i dalej szczegó∏owo omówiç. Tutaj odnie-
siemy si´ jedynie do problemu, który uznajemy za fundamentalny
dla w∏aÊciwej organizacji i efektywnoÊci realizowania celów przez
system ochrony zdrowia – kwesti´ trafnego zdefiniowania celów te-
go systemu wynikajàcych z identyfikacji interesów, które ów system
ma chroniç i – w konsekwencji – ustalenia te˝ jakiego „zdrowia”
potrzebujemy, jakim jest ono dobrem jako cel sam w sobie oraz jakie
Êwiadczenia winny byç wytwarzane i dystrybuowane, by to dobro
chroniç. Skracajàc rozumowanie – winniÊmy przede wszystkim
okreÊliç, komu ubezpieczenie ma s∏u˝yç, czyj i jaki interes ma chroniç
oraz co – w zwiàzku z tym – winno byç przedmiotem ubezpieczenia.
Wynika stàd zatem nie tylko identyfikacja przedmiotu ubezpieczenia,
ale równie˝ jego okreÊlona definicja (albowiem sposób jego po-
strzegania, interpretowania w∏asnego z nim zwiàzku, charakteru
i znaczenia tej relacji zale˝y w∏aÊnie od okreÊlonego interesu tego,
kogo to dotyczy). Jaki (i czyj) jest interes, tak te˝ postrzegane jest
ryzyko (êród∏o, przyczyny i stopieƒ zagro˝enia). Inaczej jest po-
strzegane i ewaluowane ryzyko, gdy interesem podmiotu jest zadoÊç-
uczynienie wartoÊci bycia zdrowym (wartoÊci zdrowia) a inaczej,
gdy zdrowie (bycie zdrowym) traktowane jest instrumentalnie (zdrowie
jako warunek sukcesu zawodowego, sportowego, towarzyskiego; zdro-
wie jako sposób na lepszy wynik; zdrowie jako dobro inwestycyjne,
jako cenny, bo trudno odnawialny zasób, itp.).

Ponadto, ustalenie celów ochrony zdrowia i wykorzystywanie
metody ubezpieczenia na ka˝dym poziomie realizowania tych celów
wymaga rozwa˝nego uwzgl´dnienia i zwa˝enia krzy˝ujàcych si´,
aczkolwiek nieto˝samych, interesów i – w efekcie – odmiennego
postrzegania zdrowia jako dobra, które musi byç traktowane ∏àcznie
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i zarazem rozdzielnie ze wzgl´du na interesy spo∏eczne, narodowe,
publiczne, zawodowe (poszczególnych profesji), klubowe, kulturowe,
rodzinne, prywatne... 110 Bez tego zaÊ nie jesteÊmy w stanie ani w∏a-
Êciwie skonstruowaç koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych, ani te˝ przy-
gotowaç trafnej, odpowiednio zró˝nicowanej oferty produktowej ubez-
pieczeƒ zdrowotnych.

Proponowane tutaj podejÊcie pozwala na ubezpieczanie ryzyka
utraty zdrowia niezale˝nie od tego, jakie sà i jaki majà charakter
przyczyny realizacji tego ryzyka, tzn. bez wzgl´du na to, co, na ile
i w jaki sposób mo˝e powodowaç utrat´ zdrowia – bezpoÊrednio
(jak choroba bàdê wypadek), czy te˝ poÊrednio, jak styl ˝ycia, uwa-
runkowania genetyczne, p∏eç, warunki Êrodowiskowe. PodejÊcie takie
prowadzi te˝ do rozumienia ubezpieczenia zdrowotnego jako us∏ugi
logistyczno-finansowej obejmujàcej organizacj´ i nadzór nad realizacjà
Êwiadczeƒ zdrowotnych (finansowych, rzeczowych i us∏ug medycznych),
neutralizujàcej ryzyko utraty zdrowia (z przyczyn chorobowych i poza-
chorobowych) w zakresie ratownictwa, profilaktyki, diagnostyki, prewencji,
medycyny naprawczej, zachowawczej, opiekuƒczo-piel´gnacyjnej i paliatywno-
-hospicyjnej, gwarantowanej na mocy i na warunkach umowy ubezpie-
czenia, która – w zamian za sk∏adk´ – okreÊla zakres i sposób prewencji
i/lub (re)kompensaty za ewentualne skutki utraty zdrowia, w przypadku
zrealizowania si´ zdarzeƒ niepo˝àdanych. 

W takim uj´ciu ubezpieczenie zdrowotne jest instrumentem zarzà-
dzania ryzykiem utraty zdrowia s∏u˝àcym organizacji, dystrybucji
i finansowaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych w celu neutralizowania ryzyka
utraty zdrowia z przyczyn chorobowych i/lub pozachorobowych poprzez

DIC

Rozdzia∏ IV

110 Ró˝nice w tym zakresie dobrze objaÊnia „dy˝urny przyk∏ad” latarni morskiej,
dzi´ki której korzyÊci odnoszà/mogà odnosiç wszyscy, ale te˝ ka˝dy (nieco/znaczàco)
korzyÊç innà – ca∏e spo∏eczeƒstwo, zawodowa „publicznoÊç” marynarska, cz∏onkowie
„klubu latarnianego”, kultura narodowa, której elementem/Êwiadectwem jest latarnia,
wreszcie wszyscy ci, którzy kupujàc bilet, albo jako obywatele – beneficjenci, mogà
z latarni podziwiaç widoki, umacniaç dum´ z kultury narodowej, której przyk∏adem
i pomnikiem jest ta w∏aÊnie latarnia itd.
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dzia∏ania profilaktyczne, diagnostyczno-prewencyjne, serwisowo-
-naprawcze, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, opiekuƒcze i piel´gnacyjne
na rzecz osób, które na mocy umowy przystàpi∏y do wspólnoty ryzyka
utraty zdrowia i op∏aci∏y stosowna sk∏adk´. Cel ten osiàgany jest
poprzez:

(1) zorganizowanie wspólnoty ryzyka; 

(2) oszacowanie ryzyka– prawdopodobieƒstwa zrealizowa-
nia si´, jego potencjalnych skutków oraz kosztów jego
neutralizowania; 

(3) utworzenie funduszu na pokrycie kosztów neutralizacji
szkód; 

(4) zorganizowanie dystrybucji Êwiadczeƒ zdrowotnych; 

(5) nadzór nad realizacjà Êwiadczeƒ medycznych i rozliczanie
ich kosztów; 

(6) wyp∏aty Êwiadczeƒ finansowych.

Najwa˝niejszà jednak konsekwencjà prezentowanego tutaj ro-
zumienia idei i metody ubezpieczeniowej jest rozszerzenie zakresu
neutralizacji ryzyka o dzia∏ania obejmujàce aktywne przeciwdzia-
∏anie zdarzeniom, których skutki mogà okazaç si´ niepo˝àdane,
a nie tylko (i nawet nie przede wszystkim) na rozumieniu ubezpie-
czenia jako metody finansowego rekompensowania owych niepo˝à-
danych skutków (szkód, strat). 111 Taka w∏aÊnie rozszerzona, w wy-
niku przeprowadzonych w tym rozdziale rozwa˝aƒ teoretycznych
(odwo∏ujàcych si´ nawet do regu∏ awarii wspólnej i awarii ma∏ej), inter-

DID
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111 Dok∏adniej, przeprowadzone w tym rozdziale rozwa˝ania teoretyczne nie tyle
i nie tylko uzasadniajà rozszerzenie zakresu dzia∏aƒ neutralizujàcych ryzyko o zapo-
bieganie zdarzeniom niepo˝àdanym, ile nadajà tym dzia∏aniom status równoprawnej
metody neutralizacji ryzyka; metody, która w przypadku ubezpieczeƒ zdrowotnych
mo˝e okazaç si´ nie tylko równie wa˝na, ale – w wielu przypadkach – wr´cz preferowana.
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pretacja idei i metody ubezpieczenia uzasadnia wprowadzenie do
doktryny ubezpieczeniowej postulatu traktowania dzia∏aƒ zapobie-
gajàcych zdarzeniom niepo˝àdanym (blokujàcych drivery inicjujàce
te zdarzenia i/lub dzia∏aƒ ingerujàcych, zmieniajàcych kierunek i dyna-
mik´ zdarzeƒ) jako równie zasadne i równie wa˝ne, jak uznawane
za doktrynalnie oczywiste reagowanie ex post, polegajàce g∏ównie
na finansowym rekompensowaniu szkód/strat powsta∏ych w wyniku
owych zdarzeƒ i, co najwa˝niejsze, ograniczajàcych ich negatywne
skutki (rozmiary szkód/strat). W konsekwencji, prowadzi to tak˝e
do rozró˝nienia i wyodr´bnienia metod aktywnych (wyprzedzajàcych
i/lub ingerujàcych w bieg zdarzenia) oraz metod reaktywnych (uru-
chamianych ex post, po zrealizowaniu si´ ryzyka).

4.3.    KONTROWERSJE, ZALETY I WADY

REKOMENDOWANEJ KONCEPCJI

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zauwa˝my równie˝, ˝e przedstawione tutaj rozumienie ubez-
pieczenia zdrowotnego znacznie wyostrza i na nowo hierarchizuje,
od lat ju˝ powszechnie dyskutowane, zarówno zalety jak i wady me-
tody ubezpieczenia oraz pozwala na nowà optyk´ postrzegania starych
kontrowersji, wokó∏ ró˝nych ocen „skutków ubocznych” (takich na
przyk∏ad, jak hazard moralny), jakie powodujà/mogà powodowaç
ubezpieczenia zdrowotne.

Mo˝na argumentowaç, ˝e zastosowanie ubezpieczenia zdro-
wotnego w modelu zabezpieczenia zdrowotnego w proponowanym
tutaj uj´ciu i rozumieniu mo˝e sprawiç, i˝ w stosowanej instytucjo-
nalizacji tego zabezpieczenia – w okreÊlonym systemie ochrony
zdrowia, pozwoli lepiej wykorzystaç takie metody, zalety ubezpie-
czenia, jak:

DIE

Rozdzia∏ IV
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1) zadoÊçuczynianie, w mo˝liwie najwi´kszym stopniu, ta-
kim wartoÊciom (urzeczywistnienie wynikajàcych z nich
postulatów) jak solidaryzm spo∏eczny, wolnoÊç „od” i „do”,
sprawiedliwoÊç spo∏eczna czy efektywnoÊç systemu ochrony
zdrowia;

2) gwarantowanie równoÊci wszystkim beneficjentom w za-
kresie ochrony, jakoÊci Êwiadczeƒ i dost´pu do Êwiadczeƒ;

3) mo˝liwoÊç lepszego dostosowania zakresu i sposobu ochrony
ubezpieczeniowej do okreÊlonych (w tym indywidualnych)
potrzeb wszystkich beneficjentów systemu;

4) ideologiczna i polityczna neutralnoÊç ubezpieczenia,
dzi´ki czemu posiada ono najwi´kszà „zdolnoÊç koali-
cyjnà” przy tworzeniu hybrydowych modeli systemów
ochrony zdrowia – równie skutecznie wspiera (mo˝e
wspieraç) etatystyczny system zaopatrzenia, jak te˝ system
rynkowy, czy samorzàdowe inicjatywy obywatelskie;

5) stwarzanie mo˝liwoÊci utworzenia jednolitego europej-
skiego systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych;

6) gwarancje równowagi finansowej i wyp∏acalnoÊci systemu
ochrony zdrowia dzi´ki zasadzie: jakie ryzyko oraz zakres
i sposób jego pokrycia, takie sk∏adki i taki fundusz ubez-
pieczeniowy na neutralizowanie ryzyka;

7) mo˝liwoÊç ∏atwego przesuwania granic mi´dzysektorowych
– ubezpieczenia publicznego i prywatnego (np. poprzez
bie˝àce korekty koszyka gwarantowanych Êwiadczeƒ
zdrowotnych);

8) mo˝liwoÊç ∏atwego wprowadzenia i sprawnego funkcjo-
nowania ubezpieczeƒ transgranicznych oraz prostego wza-
jemnego rozliczania si´ mi´dzy ubezpieczycielami z ró˝-
nych krajów,

DIF
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9) mo˝liwoÊç opracowania i wprowadzenia jednolitych zasad
szacowania ryzyka utraty zdrowia;

10) uniwersalnoÊç metod i procedur ubezpieczeniowych –
dzi´ki konsekwentnemu wynikaniu z teorii i doktryny
ubezpieczeniowej – pozwalajàcych na rozwa˝anie realnej
mo˝liwoÊci utworzenia jednolitego, spójnego systemu wszyst-
kich zabezpieczeƒ i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, nawet w wy-
miarze paneuropejskim.

Podobnie jak zalety metody ubezpieczeniowej, tak te˝ jej wady,
w przypadku zastosowania rekomendowanej tutaj koncepcji ubez-
pieczenia zdrowotnego, mogà byç odpowiednio „wzmacniane” w prak-
tyce ochrony zdrowia. Do takich istotnych zagro˝eƒ zaliczyç nale˝y
przede wszystkim mo˝liwoÊç generowania nadmiernych kosztów
organizacyjno-logistycznych (tak jak, na przyk∏ad ma to miejsce
w USA – do 30%, czy nawet w przypadku niemieckich kas chorych
– od 10 do 18%, podczas gdy koszt funkcjonowania polskiego NFZ
to ok. 1,8%). Innà istotnà wad´ stanowi mo˝liwoÊç wzmocnienia
mechanizmów nierównego traktowania, czy niemal wykluczania z sys-
temu okreÊlonych grup socjodemograficznych (choçby w wyniku
negatywnej selekcji), czemu jednak w prosty sposób mogà zaradziç
takie sprawdzone rozwiàzania systemowe, jakimi sà na przyk∏ad
risk sharing czy risk adjustment. 112 Wymaga to jednak wczeÊniejszego
przewidzenia owych negatywnych konsekwencji i w∏àczania tych/tego
typu rozwiàzaƒ ju˝ na etapie projektowania, a nast´pnie restruktu-
ryzowania obecnego systemu ochrony zdrowia.

DIG

Rozdzia∏ IV

112 Por. W. P. M. M. Van de Ven, K. Beck, C. Van de Voorde, J. Wasem, I. Zmora,
Risk adjustment and risk selection in Europe: 6 years later, „Health Policy”, 83 (2007);
tak˝e R. Holly, K. Michelsen, Risk Adjustment as a principle and tool of the social
change In Health Care System: from „passive” to „active” adjustment, „Polityka Zdro-
wotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management”, tom VIII/I, May
2011, s. 7-23.

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 164



Najpowa˝niejszym jednak negatywnym skutkiem niew∏aÊciwego
stosowania rekomendowanej koncepcji ubezpieczenia zdrowotnego
mo˝e byç dodatkowe utrwalanie obecnego, niekorzystnego statusu,
jaki ma w polskim systemie ochrony zdrowia jego beneficjent jako
pacjent a zarazem klient zak∏adu ubezpieczeƒ. W ostatecznym efekcie
prowadziç to mo˝e do dalszego odpodmiotowienia pacjenta i nie tylko
pomijania jego faktycznego interesu, ale – w praktyce terapeutycznej
– do d∏ugotrwa∏ego, ma∏o efektywnego leczenia, zamiast szybkiego,
skutecznego, taniego wyleczenia. Mo˝liwe jest bowiem utrwalenie
przez mechanizm ubezpieczenia obecnych zale˝noÊci (i wzmocnienie
konsekwencji tych zale˝noÊci), jakie ju˝ istniejà i funkcjonujà w obec-
nym publicznym semi-ubezpieczeniowym systemie ochrony zdrowia.
Jak ∏atwo dowieÊç, organizacja i zasady funkcjonowania tego systemu
nadmiernie bonifikujà Êwiadczeniodawców za skomplikowane, wysoko-
specjalistyczne, d∏ugotrwa∏e (najlepiej po∏àczone z hospitalizacjà)
leczenie, a nie za jego jakoÊç – za skuteczne, szybkie wyleczenie.
Umocnienie roli ubezpieczyciela (tak prywatnego jak i publicznego)
mo˝e sprawiç, ˝e o zakresie leczenia (cz´Êciowo) i zakresie udzie-
lonych Êwiadczeƒ (procedur, leków...), o czasie trwania hospitalizacji
czy rehabilitacji, w jeszcze wi´kszym stopniu ni˝ obecnie, przesàdzaç
b´dzie wynik przetargu pomi´dzy dzia∏ajàcym „w imieniu” pacjenta
p∏atnikiem (NFZ lub zak∏adem ubezpieczeƒ) oraz Êwiadczeniodawcà.
W efekcie, o dost´pnoÊci do specjalistów, leczenia szpitalnego, o czasie
i sposobie leczenia ostatecznie stanowiç mogà kontrakty zawierane
przez ubezpieczycieli ze Êwiadczeniodawcami i liczby wynikajàcych
z nich oszcz´dnoÊciowych procedur. Âwiadczeniodawcy leczàc, w jeszcze
wi´kszym stopniu traktowaç b´dà pacjentów jak klientów zak∏adów
ubezpieczeƒ, kiedy liczà si´ przede wszystkim te procedury, które
dopuszcza kontrakt z p∏atnikiem i/lub których pokrycie gwarantuje
polisa ubezpieczeniowa. Paradoksalnie, w wielu przypadkach cho-
robowych, Êwiadczeniodawcy wiedzàc, ˝e zakres polisy na to po-
zwala i ˝e p∏atnik na pewno zap∏aci, mogà ponadto ulegaç pokusie
serwowania procedur zb´dnych, mimo i˝ do uzyskania skutku wyle-
czenia wystarczy∏yby te prostsze i taƒsze. Dodatkowym negatyw-
nym efektem mo˝e byç te˝ nadmierna cz´stotliwoÊç/liczba badaƒ
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diagnostycznych, d∏ugoÊç hospitalizacji, nadmierna preskrypcja
i konsumpcja leków. 113

PoÊród kontrowersji, jakie niewàtpliwie mo˝e wyostrzyç próba
wdro˝enia proponowanego rozumienia ubezpieczenia zdrowotnego
do praktyki ubezpieczeniowej, nale˝y przede wszystkim wspomnieç
o skutkach dla tej˝e praktyki, jakie owo wdro˝enie mog∏oby spowo-
dowaç w efekcie jednoznacznego opowiedzenia si´ po stronie wymagaƒ
wynikajàcych z teorii i doktryny ubezpieczeniowej, a przeciwko po-
wszechnej praktyce konstruowania umów ubezpieczenia oraz zasa-
dom uznawania i wyliczania roszczeƒ z tytu∏u owych umów. Prowa-
dzi∏oby to do radykalnej zmiany dotychczasowych zasad formu∏o-
wania i realizowania umów ubezpieczenia. Zasady te, ukszta∏towa-
ne zapewne przez dominujàcy obecnie rynkowy paradygmat prze-
mys∏u ubezpieczeniowego, sprawiajà, ˝e umowy ubezpieczeniowe
p´czniejà od rozbudowanych formu∏ definiujàcych ryzyko oraz im-
ponujàcego swymi rozmiarami sztafa˝u klauzul warunkujàcych pra-
wa ubezpieczonego do roszczeƒ. Jest to o tyle uzasadnione, o ile
zasadna jest praktyka realizowania umów ubezpieczenia jedynie
w oparciu o interpretacje literalnych zapisów tych umów, a nie – jak
wynika z teorii ubezpieczenia i jak ka˝e doktryna – na podstawie
interpretacji interesu ubezpieczeniowego.

Co wi´cej, ca∏y fundament rzeczonej tendencji do literalnego
interpretowania umów, formu∏owanych g∏ównie zgodnie z regu∏à
swobody ich zawierania oraz Êwiadczenia dok∏adnie tyle (je˝eli nie
mo˝na mniej), ile wynika to z zapisów w polisie, opiera si´ chyba je-
dynie na ∏atwej do podwa˝enia definicji „zdarzenia losowego”, za-
pisanej w ustawie o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej. Stanowisko takie,
powszechne w polskiej praktyce ubezpieczeniowej, k∏óci si´ nie tylko
z teorià i doktrynà ubezpieczeniowà, ale trudne jest te˝ do pogodzenia
z zapisami, zawartymi w artykule 821 znowelizowanego kodeksu cy-
wilnego, wyraênie przedk∏adajàcymi ochron´ interesu (majàtkowego)

DII
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113 Por. komentowane ju˝ na s. 94 wyniki badaƒ tego zjawiska.

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 166



nad ochronà materialnych sk∏adowych (tego˝ majàtku). Rzeczona
praktyka zak∏adów ubezpieczeƒ, byç mo˝e do obronienia, np. w imi´
zachowania ciàg∏oÊci dotychczasowej praktyki, wydaje si´ jednak˝e
mo˝liwa do utrzymania (a raczej tolerowania) jedynie w odniesieniu
do ubezpieczeƒ majàtkowych. Natomiast, w przypadku ubezpieczeƒ
zdrowotnych, ze wzgl´du na ich specyfik´, pozostajà jedynie dwie
drogi: albo reorientacja praktyki ubezpieczeniowej na interes ubez-
pieczonego, albo dalsze rozbudowywanie umów ubezpieczenia
o dodatkowe interpretacje przedmiotu ubezpieczenia i ich „wzbo-
gacanie” o dalsze klauzule warunkujàce prawa do roszczeƒ. 114 Droga
trzecia, to utworzenie odr´bnego, w stosunku do ubezpieczeƒ ma-
jàtkowych i na ˝ycie, dzia∏u III – ubezpieczeƒ zdrowotnych.

Jak ju˝ wspomniano, istniejà obawy, ˝e ubezpieczenie zdrowotne,
w proponowanym jego rozumieniu i interpretacji, mo˝e si´ okazaç
szczególnie skutecznym driverem hazardu moralnego – przede wszyst-
kim jako êród∏o motywacji do zachowaƒ zdrowotnie ryzykownych.
ZasadnoÊç takiego domniemania wydaje si´ jednak bardzo trudna
do jednoznacznego okreÊlenia, szczególnie w Êwietle badaƒ nad
osobowoÊciowymi uwarunkowaniami i motywacjami zachowaƒ pro-
i antyzdrowotnych.

Brak jest, niestety, jednoznacznych wyników badaƒ, które jedno-
znacznie wskazywa∏yby, jakie typy osobowoÊci, charakteru czy wr´cz
cechy socjodemograficzne (m´˝czyêni – kobiety, m∏odzi – dojrzali –
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114 W przypadku ubezpieczeƒ zdrowotnych mog∏yby to byç, na przyk∏ad, tzw.
klauzule czasowe, s∏ynne triggery. Postulowany zabieg ratujàcy/umo˝liwiajàcy konty-
nuacj´ dotychczasowych praktyk móg∏by polegaç na przyk∏ad na wprowadzeniu, po-
za powszechnie stosowanym triggerem act committed, tak˝e loss committed, loss ac-
curance, loss manifestation, czy claims made – aczkolwiek nie by∏oby to chyba zgodne
z artyku∏em 822 § 2 kodeksu cywilnego (z roku 2004) rekomendujàcego jedynie act
committed. Por. komentarze w: E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeƒ gospodarczych,
Branta, Bydgoszcz 2002, s. 399-402; tak˝e: L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej, Poltext, Warszawa 2004.
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starsi, wykszta∏ceni – niewykszta∏ceni, bogaci – biedni, itp.) prede-
stynujà ludzi do podejmowania ryzykownych zachowaƒ zdrowotnych. 

Z metodologicznego i technicznego punktu widzenia korelacje
takie mo˝na doÊç ∏atwo wyliczyç i chocia˝by ustaliç, na ile sà zasadne,
wyg∏aszane doÊç powszechnie, opinie na ten temat (˝e, na przyk∏ad,
bardziej sk∏onni do ryzyka sà m´˝czyêni ni˝ kobiety, bardziej ludzie
m∏odzi ni˝ starsi, bardziej niewykszta∏ceni ni˝ wykszta∏ceni, itp.).
U˝ytecznoÊç takich ustaleƒ dla planowania dzia∏aƒ w ochronie zdrowia
(akcji profilaktycznych, prewencyjnych, oÊwiatowo-edukacyjnych
itp.) czy dla praktyki ubezpieczeniowej by∏aby jednak bardzo ogra-
niczona, a opieranie si´ na nich mog∏oby okazaç si´ szalenie z∏udne
i zawodne. Trzeba bowiem przy tym pami´taç o równoczesnych, wielo-
rakich uwarunkowaniach stosunku do ryzyka i sytuacyjnych uwik∏a-
niach ka˝dorazowych decyzji o jego podejmowaniu lub unikaniu.
Co wi´cej, owe sytuacyjne uwik∏ania, nak∏adajàc si´ na wspomniane
cechy osobowoÊciowo-charakterologiczne oraz socjodemograficzne,
tworzà najrozmaitsze konfiguracje uwarunkowaƒ, których wp∏yw
na zachowania wobec ryzyka jest bardzo trudny do przewidzenia.
Ponadto, badania nad gotowoÊcià do podejmowania ryzyka wskazujà
na przyk∏ad, ˝e owa gotowoÊç jest ró˝na w zale˝noÊci od sfery ˝ycia
i rodzaju aktywnoÊci, której ryzyko dotyczy. T. Zaleskiewicz 115, re-
lacjonujàc ustalenia Z. Shapira 116, A. Domurata i T. Tyszki 117, E. U.
Webera, A. Blais, N. Betz 118 konstatuje, ˝e gotowoÊci do podejmo-
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115 T. Zaleskiewicz, Przedsi´biorczoÊç i podejmowanie ryzyka [w:] Ryszka T. (red.)
Psychologia ekonomiczna, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaƒsk 2004, s.
324-330.

116 Z. Shapira, Risk taking, A managerial perspective, Russell Sage Foundation,
New York 1994.

117 A. Domurat, T. Tyszka, Risk attitudes in different domains – referat na konfe-
rencji Subjective Probability Utility, and Decision Making, sierpieƒ 2000, Amsterdam. 

118 E. U. Weber, A. Blais, N. Betz, A domain – specific risk – attitude scale: me-
asuring risk perceptions and risk behaviors, „Journal of Behavioral Decision Ma-
king”, 15 (2002), s. 263-290.
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wania wysokiego ryzyka finansowego towarzyszyç mo˝e silne unikanie
ryzyka zdrowotnego i/lub ryzyka w sferze relacji spo∏ecznych. Stàd
wynikajàcy z badaƒ Domuurata i Tyszki 119 wniosek, ˝e stosunek do
ryzyka zale˝y od dziedziny ludzkiej aktywnoÊci i ˝e ryzyko jest po-
strzegane w czterech niezale˝nych wymiarach: finansowym, zdro-
wotnym, spo∏ecznym i antycypacyjnym. O ró˝nym stosunku do ryzyka,
w zale˝noÊci od sfery ˝ycia, Êwiadczà tak˝e ustalenia Shapira 120:
bioràcy udzia∏ w tym badaniu przedsi´biorcy podejmowali wysokie
ryzyko w imieniu swoich firm, a równoczeÊnie unikali ryzyka, które
bezpoÊrednio dotyczy∏o ich osobiÊcie lub ich rodzin. Wiadomo przy
tym, ˝e na zachowanie cz∏owieka w wi´kszoÊci sytuacji bardziej zna-
czàcy wp∏yw majà „goràce” emocje ni˝ „ch∏odne” racje. Albowiem
komponenty behawioralne postaw, w tym „wdrukowane” jeszcze w pro-
cesie socjalizacji schematy zachowaƒ i/lub „obowiàzujàce” w danym
Êrodowisku, do którego przynale˝ymy, okazujà si´ decydujàce. 121

Inne, liczne badania nad postrzeganiem ryzyka 122 i gotowoÊcià
do jego podejmowania czy wr´cz prowokowania ryzyka, wskazujà
na tak wiele wzajemnie powiàzanych ze sobà psychologicznych, spo∏ecz-
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119 E. U. Weber, A. Blais, N. Betz, A domain – specific risk – attitude scale: measuring
risk perceptions and risk behaviors, „Journal of Behavioral Decision Making”, 15
(2002), s. 263-290.

120 Tam˝e.

121 R. Holly, Za∏o˝enia psychospo∏ecznej koncepcji ÊwiadomoÊci, „Studia Socjolo-
giczne”, 3/119/1988, s. 95-123; tak˝e: R. Holly, Studies on the Consciousness of
Contemporary Poles: A Model and Some Results, Bulletin IPSA RCOE, 17-18-19
(1988), s. 36-51.

122 E. Peters, P. Slovic, The role of affect and worldviews as orienting dispositions
in the perception and acceptance of nuclear power, „Journal of Applied Social
Psychology”, 26 (16) 1996, s. 1427-1428; tak˝e P. Slovic, M. L. Finucane, E. Peters,
D. G. MacGregor, Risk as analysis and risk as feelings: Some thoughts about affect,
reason, risk and rationality, „Risk Analysis”, 24 (2) 2004, s. 1-12.
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nych i sytuacyjnych uwarunkowaƒ w tym zakresie 123, ˝e trudno przy-
pisaç okreÊlone konfiguracje tych uwarunkowaƒ wyró˝nianym stra-
tegiom zarzàdzania ryzykiem (identyfikowanymi i opisywanymi tak-
˝e jako postawy wobec ryzyka 124). Mo˝na zatem uznaç, ˝e progno-
styczna wartoÊç wyników prowadzonych w tym zakresie badaƒ jest
bardzo ograniczona i w niewielkim jedynie stopniu mo˝e s∏u˝yç
praktyce zarzàdzania ryzykiem, w tym praktyce ubezpieczeniowej.
Trzeba raczej przyjàç, ˝e podejmowane decyzje w konfrontacji z ry-
zykiem i realizowane zgodnie z nimi strategie zarzàdzania ryzykiem
sà raczej sytuacyjnà wypadkowà rzeczonych ró˝norakich uwarunko-
waƒ ni˝ wynikiem okreÊlonych, sta∏ych postaw.

Generalnie, jakkolwiek bezpoÊredni wp∏yw proponowanej tutaj
koncepcji ubezpieczeƒ zdrowotnych na praktyk´ zawierania umów
ubezpieczenia i ich rozliczania mo˝na uznaç za ambiwalentny, to
niewàtpliwie wynikajàce z niej konsekwencje poÊrednie majà/mogà
mieç zasadnicze znaczenie dla ka˝dego modelu i systemu ochrony
zdrowia wykorzystujàcego formu∏´ ubezpieczeƒ zdrowotnych. Szcze-
gólne konsekwencje dotyczà typologii tych ubezpieczeƒ i mo˝liwoÊci
wykorzystywania poszczególnych ich rodzajów do neutralizacji ryzyka
utraty zdrowia, jak te˝ konstrukcji oferty produktowej oraz mo˝li-
woÊci jakie stàd wynikajà dla zarzàdzania zarówno ca∏ym systemem
ochrony zdrowia, a tak˝e decyzji odnoszàcych si´ do zakresu i sposobu
leczenia ka˝dego indywidualnego pacjenta. Dlatego te˝ tym w∏aÊnie
kwestiom – typologii ubezpieczeƒ zdrowotnych i mo˝liwym zastoso-
waniom poszczególnych rodzajów tych ubezpieczeƒ we wspó∏czesnym
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123 D. D. Baumann, J. H. Sims, Flood insurance: Some determinants of adoption,
Economic Geography, 54 (3), 1978, s. 189-196; tak˝e: B. L. Hslpern-Felsher, S. G.
Millstein, J. M. Ellen, N. E. Adler, J. M. Tschmann, M. Biehl, The role of behavioral
experience in judging risks, „Health Psychology”, 20 (2) 2001, s. 120-126.

124 Por. R. Holly, Ubezpieczenie w strategii bezpieczeƒstwa i zarzàdzania ryzykami
banku, (rozdzia∏ XVIII), [w:] Polityka bezpieczeƒstwa banku – zagadnienia podstawo-
we, Wydanie II, Zwiàzek Banków Polskich, Warszawa 2003, s. 1-20.; tak˝e K. Jajuga
(red.), Zarzàdzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009, s. 15.
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polskim etatystyczno-rynkowym systemie ochrony zdrowia oraz kon-
sekwencjom (zaletom i ewentualnym wadom) jakie wynikajà z reko-
mendowanej koncepcji dla konstrukcji oferty produktowej i mo˝li-
woÊciom wykorzystywania stosownie konstruowanych produktów
ubezpieczeƒ zdrowotnych – zostanà poÊwi´cone dwa nast´pne rozdzia∏y
tej ksià˝ki.
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Rozdzia∏ piàty

TTYYPPOOLLOOGGIIAA  II KKLLAASSYYFFIIKKAACCJJAA  

UUBBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡  ZZDDRROOWWOOTTNNYYCCHH

5.1. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

W SYSTEMIE UBEZPIECZE¡

Ubezpieczenia spo∏eczne i gospodarcze tworzà dwie wielkie rodziny,
które ró˝nià si´ mi´dzy sobà przede wszystkim w kwestiach dotyczàcych
mo˝liwoÊci, sposobów i charakteru neutralizowania poszczególnych
ryzyk. G∏ówne ró˝nice 125 to: 

• przymusowy vs. dobrowolny charakter,

• powszechny vs. ograniczony zasi´g,

• zwiàzek vs. brak zwiàzku z zatrudnieniem,

• realizowany cel,

DJF

125 Na podstawie: M. Capik, Ubezpieczenia gospodarcze, Encyklopedia. Prawo nie
tylko dla prawników, Park, Bielsko-Bia∏a 2000, s. 318.
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• sposób kalkulowania sk∏adki,

• charakter podmiotów wykonujàcych Êwiadczenie,

• czas trwania umowy ubezpieczenia.

Jeszcze wyraêniej ró˝nice mi´dzy tymi rodzinami ubezpieczeƒ
uwidocznia kryterium podmiotowe, które – wedle T. Szumlicza – w przy-
padku ubezpieczeƒ spo∏ecznych, wskazuje gospodarstwo domowe,
zaÊ w przypadku ubezpieczeƒ gospodarczych, przedsi´biorstwo. 126

Wydaje si´ jednak, ˝e kryterium to pozwala na zakwalifikowanie,
zarówno do ubezpieczeƒ spo∏ecznych jak i gospodarczych, znacznie
szerszego zakresu podmiotów, ni˝ tylko – odpowiednio – „gospo-
darstwo domowe” i „przedsi´biorstwo”. W interpretacji sensu largo
ubezpieczenie spo∏eczne mo˝e bowiem obejmowaç wszystkie ryzyka
spo∏eczne, zaÊ ubezpieczenie gospodarcze wszystkie ryzyka zwiàzane
z gospodarowaniem. Na takà szerszà interpretacj´ wskazuje koniecz-
noÊç stosowania przy klasyfikowaniu ubezpieczeƒ (które muszà byç
tak˝e rozumiane jako technologia neutralizowania zagro˝eƒ), równo-
czeÊnie kryterium przedmiotowego.

Ponadto, ubezpieczenia spo∏eczne cechuje wyst´powanie sk∏adki
(a w∏aÊciwie „sk∏adatku” 127), oznaczonego ryzyka, wspólnego funduszu,

DJG
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126 Takie rozró˝nienie wynika z rozumienia ubezpieczenia spo∏ecznego jako „za-
stosowania ubezpieczeƒ w zarzàdzaniu ryzykami gospodarstwa domowego”, zaÊ ubez-
pieczenia gospodarczego jako „zastosowania ubezpieczeƒ w zarzàdzaniu ryzykami
przedsi´biorstwa”. T. Szumlicz, Ubezpieczenia spo∏eczne. Teoria dla praktyki, Branta,
Bydgoszcz 2005, s. 11-12.

127 Sk∏adatek to termin wprowadzony na okreÊlenie specyficznej hybrydy, na którà
sk∏ada si´ niby nieobowiàzkowa, acz „powszechna” danina celowa, egzekwowana w ar-
bitralnie ustalonej wysokoÊci (procentowo od dochodów) g∏ównie od nieuprzywilejo-
wanych grup spo∏ecznych w celu utworzenia funduszu dla finansowania Êwiadczeƒ
wszystkim beneficjentom danego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Nie jest to za-
tem ani podatek, ani sk∏adka (w konsekwentnym rozumieniu tych terminów), a wi´c
– „sk∏adatek”. Patrz: R. Holly, Ubezpieczenie w ochronie zdrowia, [w:] Holly R.
(red.), Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Ârodkowo-Wschodniej – poczàtek drogi,
KIU, Warszawa 2001, s. 30.
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szkody i zwiàzanego z nià Êwiadczenia. Ci´˝ar szkody zostaje roz∏o-
˝ony na wszystkich uczestników funduszu, a fundusz pokrywa szkod´
op∏acajàcemu sk∏adki. Za g∏ówne zasady konstytuujàce system ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych uznaje si´: przymusowoÊç, solidaryzm, wzajem-
noÊç i cel spo∏eczny. 128 Natomiast najcz´Êciej wskazywane w litera-
turze cechy charakterystyczne tych ubezpieczeƒ to:

• tworzenie wspólnot osób, które sà nara˝one na podobne
zdarzenia losowe (takie jak: choroba, Êmierç, inwalidztwo)
w celu wzajemnego pokrywania szkód, wynikajàcych z owych
zdarzeƒ losowych ze Êrodków funduszu sk∏adkowego,

• zwiàzek z zatrudnieniem lub innà dzia∏alnoÊcià zawodowà,
której charakter decydowa∏ o przynale˝noÊci do danej wspól-
noty ryzyka,

• przymusowy charakter i tym samym powszechny zasi´g,

• publiczny (wzgl´dnie paƒstwowy lub pod nadzorem paƒstwa),
niezarobkowy charakter instytucji zajmujàcych si´ groma-
dzeniem i rozdzielaniem Êrodków finansowych, zagwa-
rantowane ustawowo prawo do Êwiadczeƒ, przys∏ugujàcych
w razie wystàpienia zdarzenia losowego obj´tego ubez-
pieczeniem, nabyte przez op∏acanie sk∏adek,

• zró˝nicowanie Êwiadczeƒ wed∏ug wysokoÊci utraconych
zarobków oraz wysokoÊci i liczby op∏aconych sk∏adek,
korygowane odst´powaniem od równowartoÊci sk∏adki
i Êwiadczenia w przypadku s∏abszych ekonomicznie grup
pracowniczych lub ogó∏u ubezpieczonych ze wzgl´du na
interes publiczny. 129
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128 G. Szpor, System ubezpieczeƒ spo∏ecznych, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 264.

129 Tam˝e.
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Zwiàzek ubezpieczeƒ zdrowotnych z ubezpieczeniami spo∏ecz-
nymi wynika nie tyle ze Êcis∏ej korelacji ryzyka staroÊci i ryzyka choroby
oraz podobnego pokrewieƒstwa do innych ryzyk spo∏ecznych, co z kom-
plementarnoÊci ról w realizacji wspólnych, spo∏eczno-politycznych
i polityczno-ekonomicznych celów obu tych systemów ubezpiecze-
niowych, takich jak:

• konserwowanie spo∏eczno-politycznego porzàdku, 

• redukowanie ryzyka niepokojów spo∏ecznych, 

• pozytywne stymulowanie zjawisk gospodarczych, np. po-
przez programy socjalno-ochronne dla bezrobotnych
i ich rodzin itp.

Ubezpieczenia zdrowotne mo˝na wi´c zaliczyç zarówno do systemu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, jak i ubezpieczeƒ gospodarczych, stàd te˝
ryzyko tej samej choroby i/lub jej nast´pstw mo˝e byç ubezpieczane w:

• dziale I – ubezpieczeƒ na ˝ycie – (równie˝ jako gospodarcze-
-dobrowolne w formie opcji/modu∏u uzupe∏niajàcego),

• dziale II – pozosta∏e ubezpieczenia majàtkowe i osobowe
– (jako dobrowolne, gospodarcze),

• systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych jako dobrowolne,

• systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych jako obowiàzkowe (tak˝e
poprzez „powszechnoÊç”),

• systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych jako nieobowiàzkowe,
aczkolwiek zarazem powszechne – obowiàzkowe dla okre-
Êlonych grup spo∏eczno-zawodowych.

Stosujàc zatem równoczeÊnie kryteria podmiotowe i przedmio-
towe oraz uwzgl´dniajàc szczególny charakter ryzyka utraty zdrowia
i specyfik´ instrumentarium ubezpieczeniowego s∏u˝àcego neutra-
lizacji tego ryzyka, ubezpieczenia zdrowotne kwalifikujemy zarówno

DJI
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jako spo∏eczne i gospodarcze, a w ramach gospodarczych, jako przy-
nale˝ne zarówno do dzia∏u I jaki i II. Ubezpieczenia zdrowotne, które
bezsprzecznie stanowià podrodzin´ ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w ra-
mach ubezpieczeƒ gospodarczych, z podobnych wzgl´dów, powinny
tworzyç raczej odr´bny dzia∏ III.

Tak wi´c, paradoksalnie, ubezpieczenia zdrowotne, poniewa˝
nie mogà byç traktowane wy∏àcznie jako osobowe, gospodarcze czy spo-
∏eczne, musza byç równoczeÊnie kwalifikowane jako osobowe, gospo-
darcze i spo∏eczne, w∏aÊnie ze wzgl´du na:

• zakres, rodzaj i charakter ryzyka utraty zdrowia z przyczyn
chorobowych i pozachorobowych, 

• losowy charakter „zdarzeƒ ubezpieczeniowych”,

• ró˝norodne sposoby i formu∏y ich ubezpieczania, 

• specyfik´ underwritingu (w tym g∏ównie procedury sza-
cowania ryzyka),

• procedur´ likwidacji szkód i zró˝nicowanych, powiàzanych
ze sobà odszkodowaƒ i Êwiadczeƒ,

• przypisywanà tym ubezpieczeniom rol´ w realizacji celów
polityki spo∏ecznej i ekonomicznej,

• ró˝norodnoÊç êróde∏ i sposobów finansowania tych ubez-
pieczeƒ,

• nieoznaczonà d∏ugoÊç trwania umów ubezpieczenia. 130

W rodzinie ubezpieczeƒ gospodarczych do ryzyka utraty zdrowia
odnosi si´ piàta grupa ubezpieczeƒ dzia∏u I oraz grupy: pierwsza,
druga i (cz´Êciowo) osiemnasta dzia∏u II.

DJJ
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130 Por. R. Holly, Ubezpieczenie w systemie ochrony zdrowia, [w:] Holly R. (red.),
Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Ârodkowo-Wschodniej – poczàtek drogi, KIU,
Warszawa 2001, s. 38-41.
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Tabela 4. Ubezpieczenia zdrowotne w oficjalnej „urz´dowej” klasy-
fikacji ryzyk i rodzajów ubezpieczeƒ gospodarczych

DZIA¸ I – UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE

DJK

Rozdzia∏ V

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

DZIAL II – POZOSTA¸E UBEZPIECZENIA OSOBOWE 
ORAZ UBEZPIECZENIA MAJÑTKOWE

Ubezpieczenia na ˝ycie

Ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci

Ubezpieczenie na ˝ycie, je˝eli sà zwiàzane 
z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym

Ubezpieczenia rentowe

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, 
jeÊli sà uzupe∏nieniem ubezpieczeƒ 
wymienionych w grupach 1-4

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy
i choroby zawodowej: 

1) Êwiadczenia jednorazowe; 
2) Êwiadczenia powtarzajàce si´; 
3) po∏àczone Êwiadczenia, o których mowa

w pkt. 1 i 2; 
4) przewóz osób. 

Ubezpieczenia choroby: 
1) Êwiadczenia jednorazowe, 
2) Êwiadczenia powtarzajàce si´, 
3) Êwiadczenia kombinowane. 

Ubezpieczenia casco pojazdów làdowych, 
z wyjàtkiem pojazdów szynowych, 
obejmujàce szkody w: 

1) pojazdach samochodowych; 
2) pojazdach làdowych bez w∏asnego nap´du. 
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GRUPA 4

GRUPA 5

GRUPA 6

GRUPA 7

GRUPA 8

GRUPA 9

GRUPA 10

Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, 
obejmujàce szkody w pojazdach szynowych.

Ubezpieczenia casco statków powietrznych, 
obejmujàce szkody w statkach powietrznych. 

Ubezpieczenia ˝eglugi morskiej i Êródlàdowej 
casco statków ˝eglugi morskieji statków ˝eglugi
Êródlàdowej, obejmujàce szkody w: 

1) statkach ˝eglugi morskiej; 
2) statkach ˝eglugi Êródlàdowej

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, 
obejmujàce szkody na transportowanych 
przedmiotach, niezale˝nie od ka˝dorazowo 
stosowanych Êrodków transportu

Ubezpieczenia szkód spowodowanych ˝ywio∏ami,
obejmujàce szkody rzeczowe nieuj´te w grupach
3-7, spowodowane przez: 

1) ogieƒ; 
2) eksplozj´; 
3) burz´; 
4) inne ˝ywio∏y; 
5) energi´ jàdrowà; 
6) obsuni´cia ziemi lub tàpni´cia

Ubezpieczenia pozosta∏ych szkód rzeczowych 
(je˝eli nie zosta∏y uj´te w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7),
wywo∏anych przez grad lub mróz 
oraz inne przyczyny (jak np. kradzie˝), 
je˝eli przyczyny te nie sà uj´te w grupie 8. 

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej 
wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania
i u˝ytkowania pojazdów làdowych z nap´dem 
w∏asnym, ∏àcznie z ubezpieczeniem 
odpowiedzialnoÊci przewoênika
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GRUPA 11

GRUPA 12

GRUPA 13

GRUPA 14

GRUPA 15

GRUPA 16

GRUPA 17

GRUPA 18

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej 
wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania
i u˝ytkowania statków powietrznych, ∏àcznie
z ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci przewoênika

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej 
za ˝eglug´ morskà i Êródlàdowà, wynikajàcej 
z posiadania i u˝ytkowania statków ˝eglugi 
Êródlàdowej i statków morskich, ∏àcznie 
z ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci przewoênika

Ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej 
(ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej 
ogólnej) nieuj´tej w grupach 10-12

Ubezpieczenia kredytu, w tym: 
1) ogólnej niewyp∏acalnoÊci; 
2) kredytu eksportowego, sp∏aty rat, kredytu 

hipotecznego, kredytu rolniczego. 

Gwarancja ubezpieczeniowa: 
1) bezpoÊrednia; 
2) poÊrednia.

Ubezpieczenia ró˝nych ryzyk finansowych, w tym: 
1) ryzyka utraty zatrudnienia; 
2) niewystarczajàcego dochodu; 
3) z∏ych warunków atmosferycznych; 
4) utraty zysków; 
5) sta∏ych wydatków ogólnych; 
6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 
7) utraty wartoÊci rynkowej; 
8) utraty sta∏ego êród∏a dochodu; 
9) Êrednich strat handlowych poza w.w.
10) innych strat finansowych. 

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenia Êwiadczenia pomocy na korzyÊç
osób, które popad∏y w trudnoÊci w czasie podró˝y
lub podczas nieobecnoÊci w miejscu zamieszkania

èród∏o: Podzia∏ ryzyka wed∏ug dzia∏ów, grup i rodzajów ubezpieczeƒ, za∏àcznik do
Ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.
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Zauwa˝my jednak, ˝e zak∏ady ubezpieczeƒ na ˝ycie (dzia∏u I),
traktujà ubezpieczenia zdrowotne przede wszystkim jako wzbogacenie
swojej oferty produktowej. Od koƒca lat dziewi´çdziesiàtych do roku
2009 koncentrowa∏y one swojà uwag´ i aktywnoÊç g∏ównie na para-
-ubezpieczeniach inwestycyjnych (nota bene „odpowiedzialnych” za
ok. 80 proc. dynamiki wzrostu ca∏ego rynku w tym okresie). W efekcie,
kierowane przez nie na rynek produkty zdrowotne mia∏y i majà na-
dal charakter para-ubezpieczeƒ zdrowotnych i najcz´Êciej wyst´pujà
pod postacià tzw. opcji przy ubezpieczeniach stricte ˝yciowych. 131

W ubezpieczeniowej praktyce zarzàdzania ryzykiem (w tym przy-
padku – ryzykiem utraty zdrowia) jest powszechnà zasadà dostoso-
wywanie metody i procedur neutralizacji ryzyka do jego przedmiotu,
zakresu, skali, charakteru, mo˝liwych przyczyn i skutków/nast´pstw.
Tà drogà, zgodnie z regu∏à: jakie ryzyko, taki produkt i takie ubez-
pieczenie, powstajà ró˝norodne produkty ubezpieczeniowe i poszcze-
gólne, odpowiadajàce tym produktom rodzaje ubezpieczeƒ (zdro-
wotnych). Stàd te˝ przedmiot, zakres, charakter ryzyka, stymulujàce/
generujàce jego realizacj´ drivery oraz mo˝liwe skutki mogà byç trak-
towane jako dodatkowe kryteria wyró˝niania poszczególnych ubez-
pieczeƒ zdrowotnych. W grupie ubezpieczeƒ chorobowych majà one
najcz´Êciej charakter ubezpieczeƒ od wszystkich zachorowaƒ (All
Risks) z wy∏àczeniem okreÊlonych chorób i/lub okolicznoÊci, w jakich
zachorowanie nast´puje, na ogó∏ z limitowanà sumà ubezpieczenia
i standardem leczenia – zale˝nie od sk∏adki. Rzadziej oferowane sà
ubezpieczenia od chorób poszczególnych, na podobnych warunkach.
Natomiast w grupie ubezpieczeƒ pozachorobowych przewa˝nie wy-
odr´bnia si´ ró˝ne rodzaje zdarzeƒ (okreÊlone typy wypadków:
w podró˝y, w pracy, komunikacyjne, zatrucia itp. – konstruujàc wedle
tego kryterium tzw. ubezpieczenia wypadkowe) oraz ró˝ne stany zdro-
wia, przyczyny i okolicznoÊci, w których osoby niezdolne do samo-

DKD
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131 R. Holly, O polskim rynku us∏ug medycznych i ubezpieczeƒ zdrowotnych w okre-
sie „preindustrialnym” [w:] Szumlicz T. (red.), Spo∏eczne aspekty rozwoju rynku ubez-
pieczeniowego, Oficyna Wydawnicza Szko∏y G∏ównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 86.
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dzielnej egzystencji – z ró˝nych powodów – wymagajà wsparcia me-
dycznego – tzw. ubezpieczenia opiekuƒcze/piel´gnacyjne.

Na wynikajàce stàd klasy i podzia∏y ubezpieczeƒ zdrowotnych
nak∏ada si´ jeszcze inne, wa˝ne dla praktyki ubezpieczeniowej kry-
terium, stanowiàce zresztà podstaw´ konstruowania produktów ubez-
pieczeƒ zdrowotnych, jakie stanowi ich adresat. Stàd dodatkowe „przy-
miotnikowanie” ubezpieczeƒ zdrowotnych okreÊlanych/nazywanych
jako: indywidualne, grupowe, rodzinne, zawodowe, korporacyjne (dla
pracowników okreÊlonych przedsi´biorstw) itp. 

Ryzyko utraty zdrowia nie poddaje si´ kryteriom klasyfikacyjnym,
w wyniku których ryzyka dzieli si´ na takie kategorie, jak: systema-
tyczne i specyficzne, spekulatywne i czyste, finansowe i niefinansowe,
dynamiczne i statyczne, fundamentalne i partykularne, itp. Tak wi´c
ze wzgl´du na specyfik´ ryzyka utraty zdrowia – wieloÊç i ró˝norodnoÊç
przyczyn/êróde∏ tego ryzyka i – w konsekwencji – jeszcze wi´kszà ró˝no-
rodnoÊç mo˝liwych sposobów jego neutralizowania (a tym samym rodza-
jów form i postaci ubezpieczenia tego ryzyka), ubezpieczenie zdro-
wotne – poza tym, ˝e jest to niewàtpliwie ubezpieczenie osobowe 132

– nie poddaje si´ tym kryteriom klasyfikacyjnym.

Generalnie, stosowane we wspó∏czesnej teorii i praktyce ubez-
pieczeniowej kryteria klasyfikacyjne nie pozwalajà na jednoznaczne
identyfikowanie/rozró˝nianie i kwalifikowanie ubezpieczeƒ zdro-
wotnych (poszczególnych ich rodzajów) jako typowo spo∏ecznych,
gospodarczych, czy nawet przynale˝nych do pierwszego lub drugiego
dzia∏u ubezpieczeƒ. Tym bardziej bezzasadne wydaje si´ te˝ szukanie
im miejsca w ramach tych podzia∏ów. Przyjmujemy zatem nast´pu-
jàce kryteria wyró˝niania i podzia∏u ubezpieczeƒ zdrowotnych:

– przedmiot ubezpieczenia,

DKE
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132 Aczkolwiek jeden z moich studentów „podwa˝y∏” kiedyÊ ten poglàd argumen-
tujàc, ˝e zdrowie to skarb, a skarb to majàtek, zatem – majàtkowe.
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– przyczyny realizowania si´ ryzyka (rodzaje zagro˝eƒ, nie-
bezpieczeƒstw – ang. perils),

– zakres ubezpieczanych ryzyk,

– rodzaj ubezpieczanych ryzyk,

– charakter ubezpieczanych ryzyk,

– sposób/metoda neutralizacji ryzyka,

– adresat oferty ubezpieczeniowej,

– êród∏o i sposób finansowania ubezpieczenia.

Kryteria te pozwalajà zarówno na identyfikacj´ ubezpieczeƒ zdro-
wotnych, jak te˝ ich jednoznacznà parametryzacj´ umo˝liwiajàcà przy-
pisanie im okreÊlonych ról i miejsca w systemie ochrony zdrowia.

DKF
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Schemat 7. Grupy rodzajowe ubezpieczeƒ zdrowotnych

èród∏o: opracowanie w∏asne
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5.2.    UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

WE WSPÓ¸CZESNYM POLSKIM

SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z przyj´tà tutaj i rekomendowanà na u˝ytek zabezpie-
czenia zdrowotnego Polaków koncepcjà ubezpieczeniowego systemu
ochrony zdrowia, w systemie tym winny wyst´powaç dwa komple-
mentarne – wzajemnie si´ wspierajàce i uzupe∏niajàce grupy ubez-
pieczeƒ: (1) podstawowe (bazowe) oraz (2) dodatkowe. W polskich
realiach ubezpieczenia podstawowe winny mieç charakter ubezpie-
czeƒ publicznych, powszechnych i obowiàzkowych, zaÊ ubezpieczenia
dodatkowe winny byç dobrowolne (aczkolwiek w odniesieniu do nie-
których ryzyk zdrowotnych i/lub grup socjodemograficznych mogà byç
równie˝ obowiàzkowe) – publiczne i/lub prywatne i/lub wzajemno-
Êciowe – równoleg∏e do ubezpieczeƒ podstawowych, rozszerzone,
tj. oferujàce Êwiadczenia (procedury medyczne) w zakresie szerszym
(aczkolwiek zdefinowanym), ni˝ gwarantuje to ubezpieczenie pod-
stawowe oraz ponadstandardowe, tj. umo˝liwiajàce korzystanie z us∏ug
ochrony zdrowia o standardzie wy˝szym ni˝ gwarantowany przez
ubezpieczenia podstawowe. Wyklucza natomiast mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci
równoleg∏ych prywatnych ubezpieczeƒ konkurencyjnych wobec PUZ,
albowiem ju˝ z za∏o˝enia b´dà one bardziej niekomplementarne ni˝
komplementarne. Zestawienie tych ubezpieczeƒ w dwóch kolejnych
schematach nr 8 i nr 9 ukazuje dodatkowe zale˝noÊci mi´dzy nimi
i relacje, dzi´ki którym sà one wzajemnie komplementarne, a nie kon-
kurencyjne. Unikamy dzi´ki temu niepo˝àdanej w polskim modelu
zabezpieczenia zdrowotnego konkurencji ubezpieczeƒ publicznych
z prywatnymi i wzajemnoÊciowymi.

DKH
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Schemat 8. Rodzaje ubezpieczeƒ i ich charakter

èród∏o:opracowanie w∏asne

Szczególnie wiele kontrowersji w toczàcej si´ obecnie w Polsce
debacie publicznej wywo∏uje rola i miejsce w systemie ochrony
zdrowia ubezpieczeƒ dodatkowych. Zakresy, w których Êwiadczenia
zdrowotne PUZ wymagajà uzupe∏nienia mo˝na potraktowaç jako
obszary aktywnoÊci dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych: 133
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133 Por. A. Sobczak, Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych/prywatnych ubezpieczeƒ
zdrowotnych w Polsce na tle doÊwiadczeƒ krajów Unii Europejskiej [w:] Samoliƒski B.,
Górska A. (red.), Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, Scholar, Warszawa 2006, s. 74-75.
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• obszar osób wy∏àczonych spoza systemu publicznego, g∏ównie
w modelu ubezpieczeniowym,

• obszar jaki wyznaczajà op∏aty i dop∏aty, które nale˝y wno-
siç w systemie powszechnym, ze wzgl´du na konsumpcje
Êwiadczeƒ gwarantowanych,

• obszar wynikajàcy z niezadowalajàcego dost´pu i jakoÊci
Êwiadczeƒ zdrowotnych oferowanych przez system PUZ. 

Na tej podstawie wyró˝niç mo˝na trzy rodzaje dodatkowych ubez-
pieczeƒ zdrowotnych:

1. ubezpieczenia zast´pujàce ofert´ powszechnego systemu
ubezpieczeƒ (alternatywne, równoleg∏e, konkurencyjne,
substytucyjne – „zamiast”),

2. ubezpieczenia uzupe∏niajàce powszechny system ubezpieczeƒ
– „obok” (ponadpodstawowe, ponadstandardowe, suplemen-
tarne),

3. ubezpieczenia wykraczajàce poza zakres powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego – PUZ – „ponadto” (ponad-
standardowe, suplementarne).

Wygasajà natomiast kontrowersje zwiàzane z ubezpieczeniami
równoleg∏ymi, zapewne w zwiàzku z wcià˝ (tzn. od kilku ju˝ lat) po-
twierdzonymi zapowiedziami rych∏ego ustawowego uregulowania
statusu ubezpieczeƒ dodatkowych. Ten rodzaj ubezpieczeƒ, mimo i˝
wymuszajàcy owe podwójne finansowanie dost´pu do tych samych
Êwiadczeƒ, zadomowi∏ si´ ju˝ na dobre w polskim systemie ochrony
zdrowia i, jak si´ wydaje, do czasu wprowadzenia wspomnianych
uregulowaƒ ustawowych, pozostanie trwa∏ym elementem struktury
tego˝ systemu. 

Mo˝liwoÊç wprowadzenia dodatkowych – równoleg∏ych ubez-
pieczeƒ zdrowotnych przy istniejàcym stanie prawnym ju˝ w 2004 r.
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potwierdzi∏ Zespó∏ wicepremiera J. Hausnera, który jednoczeÊnie
opracowa∏ schemat rozliczeƒ pomi´dzy p∏atnikiem publicznym
(NFZ), prywatnym zak∏adem ubezpieczeƒ, Êwiadczeniodawcà oraz
klientem – pacjentem (schemat Nr 9). Celem tej propozycji by∏o w∏aÊnie
wyeliminowanie „p∏acenia dwa razy za to samo”, tj. sk∏adki na PUZ
i sk∏adki na ubezpieczenie prywatne o analogicznym zakresie.

Schemat 9. Finansowanie Êwiadczeƒ i obieg pieniàdza w modelu
równoleg∏ych niekonkurencyjnych DUZ (proponowany
schemat rozliczeƒ eliminujàcy koniecznoÊç p∏acenia
dwa razy)

èród∏o: opracowanie R Holly na podstawie propozycji Zespo∏u wicepremiera 
J. Hausnera, 2004; Patrz: Holly R., Zmiana spo∏eczna w ochronie zdrowia
w Polsce – czyli: o reformie jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”,
nr 5 (2), 2008, s. 63; tak˝e: Holly R. Dodatkowe ubezpieczeni zdrowotne we
wspó∏czesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony
zdrowia, „Polityka Zdrowotna”, tom VI, 2006, s. 29.
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Z zasady, zgodnie z prezentowanà tutaj koncepcjà, zdystansowaç
si´ nale˝y od tych okreÊleƒ i definicji funkcjonujàcych w publicznej
debacie nad przysz∏oÊcià i kszta∏tem systemu ochrony zdrowia, a nawet
pojawiajàcych si´ w projektach regulacji prawnych, które sens i/lub
formalne znaczenie ubezpieczeƒ zdrowotnych wywodzà z innych êró-
de∏, z samego faktu, ˝e ju˝ „jakoÊ” funkcjonujà, z tradycji lub wr´cz
zauroczenia ich brzmieniem (szczególnie angielskoj´zycznym). Re-
zygnujemy te˝ z poszukiwania desygnatów dla nazw, terminów, tylko
dlatego, ˝e takie nazwy/terminy istniejà. Z tego wzgl´du nie podejmu-
jemy tutaj dyskusji z wyst´pujàcymi w literaturze przedmiotu próbami
klasyfikacji ubezpieczeƒ zdrowotnych, opartymi na kryteriach nie-
jasnych, niejednoznacznych lub wr´cz na ich braku. Albowiem nawet
fakt, ˝e jakiÊ nowy byt pojawi∏ si´ w odleg∏ym kraju i zosta∏ tam jakoÊ
nazwany, wcale nie powinien wymuszaç koniecznoÊci szukania desy-
gnatów obcoj´zycznym nazwom tylko dlatego, ˝e w „Êwiatowej litera-
turze” ktoÊ si´ nami pos∏uguje, albo ˝e wynaleêliÊmy dla nich atrak-
cyjnie brzmiàce polskie okreÊlenia.

Problemu nazewnictwa nie mo˝na jednak pomijaç ani bagate-
lizowaç. Albowiem szczególne konsekwencje wynikajà zeƒ chocia˝by
wtedy, gdy politycy i prawnicy – kodyfikatorzy okreÊlajàcy brzmienie
regulacji kszta∏tujàcych system ochrony zdrowia i zasady jego funk-
cjonowania pos∏ugujà si´ okreÊleniami nie tylko do siebie nieprzy-
stajàcymi, ale wr´cz wewn´trznie sprzecznymi. Najlepszym przyk∏adem
sà ubezpieczenia tzw. komplementarne (te „ponad”) i suplementarne
(„obok”) rekomendowane do wprowadzenia do polskiego systemu
ochrony zdrowia g∏ównie przez niektórych reprezentantów przemys∏u
ubezpieczeniowego i wspierajàcych ich ekspertów. Pomijajàc nawet
wzgl´dy merytoryczne, zauwa˝my, ˝e z samego sensu s∏owa „komple-
mentarne” (wzajemnie si´ uzupe∏niajàce i wspierajàce) wynika, i˝
wszystkie rodzaje ubezpieczeƒ wchodzàcych w sk∏ad struktury systemu
ochrony zdrowia muszà byç w∏aÊnie komplementarne! Skoro zaÊ wyró˝-
niamy i rozdzielamy ubezpieczenia komplementarne, suplementarne
i jeszcze substytucyjne („zamiast”) to znaczy, ˝e te suplementarne
i substytucyjne nie sà ubezpieczeniami komplementarnymi, zatem
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nie mo˝na ich dopuÊciç do w∏àczenia w struktury systemu, albowiem
wtedy systemowi temu b´dà bardziej szkodziç ni˝ pomagaç. Wyod-
r´bnianie i w∏àczanie do systemu jakiekolwiek specjalnego rodzaju
ubezpieczeƒ, który by∏by na tyle ró˝ny od pozosta∏ych, ˝e narusza∏by
doktrynalnà zasad´ wzajemnej komplementarnoÊci (lub przynajmniej
kompatybilnoÊci) wszystkich elementów tworzàcych struktur´ tego
systemu, musi zatem powodowaç efekt „negatywnej synergii”. W tym
sensie w∏àczanie ubezpieczenia komplementarnego do systemu ochrony
zdrowia musi okazaç si´ dla tego systemu szkodliwe. Tak wi´c zasada
niepos∏uszeƒstwa w nauce, nieulegania bezkrytycznie autorytetom,
rynkowym potentatom i ich lobbingom czy powszechnym sàdom, równie˝
w tym przypadku mo˝e okazaç si´ zbawienna.

Pozostajàc te˝ jak najdalej od ulegania powszechnej obecnie anglo-
-amerykanocentrycznej manierze, nie mo˝na jednak ignorowaç faktu
dominacji angielskoj´zycznego nazewnictwa w wielu dziedzinach
wiedzy, dzi´ki czemu ∏atwiej bywa czasem o jednoznacznoÊç, szcze-
gólnie w odniesieniu do bytów jeszcze dotychczas nie wyst´pujàcych
i/lub nienazwanych w j´zykach rodzimych. Stàd te˝ dwuj´zyczne na-
zewnictwo w prezentowanych w tym rozdziale tabelach i schematach.

5.3.    UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W STRUKTURZE POSTULOWANEGO

PUBLICZNO-PRYWATNEGO

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zarysowanà w pierwszej cz´Êci ksià˝ki koncepcjà etaty-
styczno-rynkowego modelu zabezpieczenia zdrowotnego zinstytu-
cjonalizowanego w postaci publiczno-prywatnego systemu ochrony
zdrowia o charakterze ubezpieczeniowym oraz bioràc pod uwag´ wy-
ró˝nione i jednoczeÊnie mo˝liwe do wykorzystania w tym systemie

DLC
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rodzaje ubezpieczeƒ zdrowotnych, mo˝emy podjàç prób´ zdefiniowania
roli, jakà w systemie ochrony zdrowia pe∏ni ka˝dy w tych rodzajów
oraz okreÊlenia ich wzajemnych relacji.

Schemat 10. Ubezpieczenia zdrowotne w koncepcji publiczno-
-prywatnego ubezpieczeniowego systemu ochrony zdrowia
w Polsce

èród∏o: opracowanie w∏asne

Rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia oraz mo˝liwoÊci
tych ubezpieczeƒ okreÊlajà równie˝ êród∏a i sposoby ich finansowania.
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Schemat 11. èród∏a i sposoby finansowania poszczególnych rodzajów
ubezpieczeƒ zdrowotnych 

èród∏o: opracowanie w∏asne

Uznajàc kryteria konstruowania koszyka Êwiadczeƒ gwaranto-
wanych za to˝same z kryteriami s∏u˝àcymi do wyodr´bniania poszcze-
gólnych ubezpieczeƒ zdrowotnych do definiowania ich zakresu i okre-
Êlania ich charakteru, podejmijmy prób´ wpisania tych ubezpieczeƒ
w schemat pozytywno-restrykcyjnego koszyka gwarantowanych Êwiad-
czeƒ zdrowotnych (por. Schemat 2 na s. 42) w∏aÊciwego dla postu-
lowanego publiczno-prywatnego systemu ochrony zdrowia o charak-
terze ubezpieczeniowym.
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paƒstwowe publiczne prywatne wzajemnoÊciowe

êród∏o
i sposób
finansowania

rodzaj
ubezpieczenia

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 192



Schemat 12. Âwiadczenia gwarantowane i niegwarantowane w koszyku
pozytywno-restrykcyjnym w∏aÊciwym dla ubezpiecze-
niowego publiczno-prywatnego systemu ochrony zdrowia

èród∏o: opracowanie w∏asne

Schemat 13. Rola i miejsce poszczególnych ubezpieczeƒ zdrowotnych
oraz zakresy mo˝liwych do oferowania przez nie Êwiadczeƒ
(wynikajàce z konstrukcji pozytywno-restrykcyjnego
koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych)

èród∏o: opracowanie w∏asne
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Niezale˝nie od przedstawionych kryteriów podzia∏u ubezpieczeƒ
zdrowotnych – ze wzgl´du na fundamentalne zasady ubezpieczenia:
zasadà realnoÊci i zasadà interesu – nale˝y równie˝ uwzgl´dniaç:

• rodzaj i charakter zdarzenia niepo˝àdanego (morskie –
zwiàzane z morzem, chorobowe, wypadkowe – zwiàzane
ze zdrowiem, komunikacyjne, transportowe...);

• rodzaj i charakter zdarzenia jako przyczyny szkody/straty
(ogniowe, chorobowe,...);

• rodzaj i charakter interesu, jaki ubezpieczenie ma chro-
niç (spo∏eczny, majàtkowy, gospodarczy, osobowy...);

• okolicznoÊci (turystyczne, „zimowe”, szpitalne...);

• rodzaj podmiotu;

• cel neutralizacji ryzyka.

DLG
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Wa˝nym uzupe∏nieniem przedstawionej typologii i wynikajàcej
z niej klasyfikacji ubezpieczeƒ zdrowotnych w postulowanym pu-
bliczno-prywatnym systemie ochrony zdrowia o charakterze ubez-
pieczeniowym jest rozró˝nienie wynikajàce z podzia∏u ubezpieczeƒ
na aktywne i reaktywne (pasywne). Zgodnie z kryterium tego podzia∏u
(s. 131), aktywne ubezpieczenia zdrowotne obejmujà swoim zakre-
sem Êwiadczenia, które majà charakter dzia∏aƒ wyprzedzajàcych, nie
dopuszczajàcych do zrealizowania si´ ryzyka utraty zdrowia (choroby
lub wypadku), natomiast reaktywne (pasywne) ubezpieczenia zdro-
wotne obejmujà Êwiadczenia o charakterze naprawczym, zachowaw-
czym, piel´gnacyjno-opiekuƒczym.

Przedstawiony w tabeli nr 5 podzia∏ okazuje si´ szczególnie
istotny zarówno dla projektowania konstrukcji produktów ubezpieczeƒ
zdrowotnych (dla ich w∏aÊciwego zorientowania na za∏o˝one cele),
jak te˝ dla analizy poda˝y i popytu tych produktów na rynku ochrony
zdrowia oraz oceny ich jakoÊci i efektywnoÊci.

DLJ

5.3. Ubezpieczenie zdrowotne w strukturze publiczno-prywatnego systemu ochrony zdrowia
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Tabela 6. Aktywne i reaktywne ubezpieczenia zdrowotne oraz przy-
nale˝ne im rodzaje Êwiadczeƒ zdrowotnych

DLK

Rozdzia∏ V

Ubezpieczenia

aktywne
(profilaktyczne,

prewencyjne)

reaktywne
(pasywne, 

restytucyjne)

profilaktyczno-
-prewencyjne

naprawcze

piel´gnacyjno-
-opiekuƒcze

wypadkowe

rentowe

• profilaktyczne
• diagnostyczne
• prewencyjne
• zabiegowe – zachowawcze

• zabiegowe – naprawcze
• rehabilitacyjne
• rewalidacyjne
• paliatywne
• zachowawcze

• piel´gnacyjne
• opiekuƒcze
• reorientacji zawodowej
• paliatywne
• assistance (med.)
• concierge
• hospicyjne

• ratownicze (med.)
• opiekuƒczo-piel´gnacyjne
• psychologiczne
• rehabilitacyjne
• assistance (med.)
• concierge
• finansowe

• rentowe

Âwiadczenia zdrowotne

èród∏o: opracowanie w∏asne
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Rozdzia∏ szósty

PPRROODDUUKKTTYY  

UUBBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡  ZZDDRROOWWOOTTNNYYCCHH  

WW SSYYSSTTEEMMIIEE  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA

6.1.    PRODUKT UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

– CZYM JEST I JAKI JEST

Âwiadczenie zdrowotne jako dobro i produkt mo˝e wyst´powaç
w ró˝nych postaciach i charakterze, jako:

• produkt ubezpieczeniowy

– produkt ubezpieczenia publicznego

– produkt ubezpieczenia prywatnego

– produkt ubezpieczenia spó∏dzielczego, wzajemno-
Êciowego

• produkt quasi-ubezpieczeniowy

– produkt quasi-ubezpieczenia publicznego

– produkt quasi-ubezpieczenia prywatnego (tzw. abo-
nament)

DLL
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• produkt nieubezpieczeniowy

– Êwiadczenia prywatne/komercyjne – fee for service, out
of pocket

– wiadczenia publiczne/komercyjne – fee for service, out
of pocket

– Êwiadczenia „paƒstwowe”, finansowane z bud˝etu (np.
ratownictwo medyczne, rehabilitacja niepe∏nosprawnych).

Schemat 15. Rodzaje produktów i sposoby ich dystrybucji w seg-
mentach systemu ochrony zdrowia 134

èród∏o: opracowanie w∏asne

ECC

Rozdzia∏ VI

134 W schemacie zaznaczono zarówno te rodzaje produktów oraz sposoby ich
dystrybucji, które wyst´pujà ju˝ we wspó∏czesnym polskim systemie ochrony zdro-
wia, jak i te, które wystàpiç mogà.

produkty
nieubezpieczeniowe

produkty quasi-
ubezpieczeniowe

Produkty w segmentach systemu ochrony zdrowia 
i ich dystrybucja

segment
zaopatrzenia
administra-

cyjnego
(dystrybucja

pozarynkowa)

segment
zaopatrzenia
prywatnego
(dystrybucja

rynkowa)

segment 
zaopatrzenia

spó∏dzielczego 
i

wzajemnoÊciowego
(dystrybucja poza-

rynkowa i rynkowa)

produkty
ubezpieczeniowe

segment
zaopatrzenia
publicznego
(dystrybucja
pozarynkowa 

i rynkowa)

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 200



Szczególna rola ubezpieczenia zdrowotnego wynika z faktu, i˝
wyst´puje ono w dwojakim charakterze: (1) jako przedmiot obrotu
(specyficzny towar rynkowy) oraz (2) jako dobro spo∏eczne, do któ-
rego mamy prawo, bez wzgl´du na to, w jaki sposób jest ono dystry-
buowane (a wi´c równie˝ wtedy, gdy nie uczestniczymy w transak-
cji kupna-sprzeda˝y). Produkt ubezpieczenia zdrowotnego musi
byç zatem postrzegany i rozpatrywany w obydwóch tych aspektach:
∏àcznie oraz rozdzielnie, jako produkt komercyjnego (prywatnego)
ubezpieczenia zdrowotnego i produkt publicznego ubezpieczenia
zdrowotnego.

W etatystyczno-rynkowym modelu ochrony zdrowia i odpowia-
dajàcemu temu modelowi, publiczno-prywatnym systemie ochrony
zdrowia o charakterze ubezpieczeniowym, produkt ubezpieczenia
zdrowotnego jest wytwarzany i dystrybuowany w obydwu sektorach
tego systemu: w prywatnym sektorze ochrony zdrowia wy∏àcznie
w oparciu o mechanizmy rynkowe, zaÊ w publicznym sektorze
ochrony zdrowia (opieki zdrowotnej), równie˝ przy wykorzystaniu
mechanizmów rynkowych.

W obydwu tych sektorach ubezpieczenie, jako forma organiza-
cji, finansowania i dystrybucji dóbr s∏u˝àcych ochronie zdrowia jest
podstawà a zarazem zasadà przygotowania na u˝ytek/pod adresem
beneficjentów systemu oferty owych dóbr, które jednak˝e mogà byç
konsumowane dopiero w postaci okreÊlonych Êwiadczeƒ (ich pakie-
tów), stosownie konfigurowanych odpowiednio do potrzeb wynika-
jàcych z realizacji okreÊlonych ryzyk utraty zdrowia, a wi´c w postaci
produktów ubezpieczeƒ zdrowotnych. Zale˝noÊci pomi´dzy ubezpie-
czeniem, ofertà ubezpieczenia i produktem ubezpieczeniowym po-
kazuje schemat nr 16.

ECD

6.1. Produkt ubezpieczenia zdrowotnego – czym jest i jaki jest
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Schemat 16. Relacje pomi´dzy ubezpieczeniem zdrowotnym, ofertà
ubezpieczenia zdrowotnego i produktem ubezpieczenia
zdrowotnego

èród∏o: opracowanie w∏asne

W sensie ekonomicznym produkty sà efektem procesu wytwa-
rzania dóbr s∏u˝àcych zaspokajaniu potrzeb. Poj´cie „dobra” ma jednak
znacznie szerszy zakres znaczeniowy, odnosi si´ bowiem do wszystkiego,

ECE

Rozdzia∏ VI

Ubezpieczenie
zdrowotne

us∏uga logistyczno-
finansowa 
w zakresie
neutralizacji
ryzyka utraty
zdrowia polegajàca
na organizowaniu,
finansowaniu 
i dystrybuowaniu
Êwiadczeƒ
zdrowotnych, 
w tym 
na opracowywaniu
ofert 
i produktów
ubezpieczeniowych

Oferta
ubezpieczenia
zdrowotnego

deklaracja
gotowoÊci
zawierania umów
ubezpieczenia 
w zakresie ryzyk
utraty zdrowia 
na okreÊlonych
warunkach; 
tak˝e: ogólny
schemat umowy
adhezyjnej

Produkt
ubezpieczenia
zdrowotnego

pakiet
gwarantowanych
umowà
ubezpieczenia lub
ustawà dzia∏aƒ 
i Êwiadczeƒ
neutralizujàcych
ryzyko utraty
zdrowia osobom,
których
dotyczà/majà
dotyczyç skutki
tego ryzyka 
w zamian 
za op∏aconà
sk∏adk´/wniesiony
sk∏adatek 
i to tak˝e
zindywidualizowan, 
na ogó∏
dedykowany
okreÊlonej grupie
osób, schemat
umowy
ubezpieczenia
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co mo˝e w sposób bezpoÊredni i/lub poÊredni, komplementarny
i/lub substytucyjny 135 s∏u˝yç zaspokajaniu nie tylko jednej specyficznej,
ale na ogó∏ ca∏ej klasy potrzeb, na przyk∏ad potrzeb zdrowotnych. Na-
tomiast produkt jest dobrem wytworzonym w celu zaspokajania ÊciÊle
zdefiniowanej potrzeby, a nawet w celu zaspokojenia jej w okreÊlo-
nym stopniu i zakresie, u okreÊlonej osoby czy grupy osób. W celu
zaspokajania okreÊlonych potrzeb zdrowotnych mogà byç wi´c wy-
twarzane ró˝ne dobra, tak˝e w postaci rozmaitych Êwiadczeƒ o cha-
rakterze us∏ug finansowych, medycznych, logistycznych. Dobra te,
∏àcznie z innymi rodzajami dóbr wytwarzanych i dystrybuowanych
w celu ochrony zdrowia, okreÊla si´ ogólnym mianem Êwiadczeƒ
zdrowotnych. Je˝eli uznajemy, ˝e Êwiadczenia zdrowotne mogà
przyjmowaç form´ Êwiadczeƒ rzeczowych (np. protezy) i nierzeczowych
(np. us∏ug medycznych) oraz rentowych (finansowych), to ubezpie-
czenia zdrowotne, jako us∏ugi logistyczno-finansowe, obejmujàce or-
ganizacj´ i dystrybucj´ rzeczonych Êwiadczeƒ, tak˝e przynale˝à do
klasy dóbr s∏u˝àcych ochronie zdrowia, i jako takie, winny byç uznane
za jeden z rodzajów Êwiadczeƒ zdrowotnych (w∏aÊnie o postaci spe-
cyficznej us∏ugi ubezpieczeniowej).

Kszta∏t, jaki przyjmuje produkt ubezpieczenia zdrowotnego,
wynika przede wszystkim z celu, na u˝ytek którego produkt ten jest
wytwarzany. W obydwu sektorach: (1) publicznym i (2) prywatnym
ubezpieczeniowego publiczno-prywatnego systemu ochrony zdro-
wia, podstawowym dobrem sà w∏aÊnie ubezpieczenia zdrowotne
wytwarzane w celu ochrony zdrowia. Jednak˝e w ka˝dym z sekto-
rów owego systemu cele sà tylko pozornie to˝same; wprawdzie oby-
dwa zajmujà si´ neutralizowaniem ryzyka utraty zdrowia, jednak
sektor publiczny leczy, aby wyleczyç, zaÊ komercyjny (przewa˝nie
prywatny) leczy, aby generowaç zyski lub osiàgaç inne korzyÊci bizne-
sowe. Stàd w∏aÊnie biorà si´ najwa˝niejsze ró˝nice pomi´dzy produk-

ECF

6.1. Produkt ubezpieczenia zdrowotnego – czym jest i jaki jest

135 Dobro komplementarne to takie, które zaspokaja danà potrzeb´ tylko (przede
wszystkim) ∏àcznie z innymi dobrami; dobro substytucyjne – to dobro zast´pcze (np.
sacharyna zamiast cukru).
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tami publicznego ubezpieczenia zdrowotnego i produktami komercyjnego
(prywatnego) ubezpieczenia zdrowotnego.

Produkt ubezpieczenia zdrowotnego to jednak nie tylko Êwiadczenia
skonfigurowane w modu∏y. Na produkt sk∏adajà si´ równie˝ regu∏y
ich dystrybucji oraz sformu∏owane w postaci ogólnych warunków ubez-
pieczenia (OWU) zasady przystàpienia do umowy, wzajemne zobo-
wiàzania ubezpieczyciela i ubezpieczajàcego/ubezpieczonego,
a tak˝e zapisane w OWU procedury i standardy obs∏ugi ubezpieczenia
– od jego sprzeda˝y (zawarcia umowy) a˝ po likwidacj´ szkody. To tak˝e
zgodne z tymi zapisami faktyczne, realne zachowania, g∏ównie sprze-
dawców (agentów ubezpieczeniowych) i likwidatorów szkód. Od tych
zachowaƒ zale˝y bowiem, czy warunki umowy b´dà w∏aÊciwie przez
ubezpieczonego zrozumiane i wykorzystane, a tym samym, czy ubez-
pieczenie spe∏ni swój cel i czy zachowana zostanie zasada realnoÊci
ubezpieczenia. W szczególnoÊci dotyczy to w∏aÊnie ubezpieczenia
zdrowotnego, o którego realnoÊci przesàdza, w najwi´kszym chyba
stopniu, likwidator szkód wspólnie ze Êwiadczeniodawcà – lekarzem.

6.2.   KONSTRUKCJA PRODUKTU

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Przedmiot i zakres ubezpieczenia zdeterminowany jest przez jego
cel, za∏o˝ony, po˝àdany stan zdrowia, jako wynik leczenia, z którego
te˝ wynika najbardziej w∏aÊciwy sposób jego realizacji – w tym przy-
padku sprowadzajàcy si´ do doboru w∏aÊciwych rodzajów Êwiadczeƒ
jakie mogà: (1) nie dopuÊciç do zrealizowania si´ ryzyka i/lub (2) prze-
rwaç bieg zdarzenia niepo˝àdanego i tà drogà ograniczyç rozmiary
powstajàcej szkody/straty i/lub (3) zrekompensowaç szkody/straty,
które ju˝ powsta∏y.

ECG

Rozdzia∏ VI
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ECH

6.2. Konstrukcja produktu ubezpieczenia zdrowotnego
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Ka˝dy produkt ubezpieczenia zdrowotnego sk∏ada si´ zatem
z ró˝norakich modu∏ów dostosowywanych do wszelkich zagro˝eƒ
utraty zdrowia z przyczyn chorobowych (najcz´Êciej klasyfikowa-
nych wedle ICD 136), a tak˝e przyczyn pozachorobowych (takich jak:
wypadek przy pracy, w podró˝y, w trakcie uprawiania sportu, w wy-
niku nadmiernej eksploatacji lub „zu˝ycia si´” organizmu, jego za-
trucia itp.). Przypomnijmy te˝, ˝e z kolei ka˝de Êwiadczenie, wcho-
dzàce w sk∏ad okreÊlonego modu∏u, sk∏ada si´ z bardziej podstawo-
wych, elementarnych Êwiadczeƒ, jakimi sà procedury medyczne –
okreÊlone konfiguracje ró˝nych czynnoÊci lekarskich wraz z lekami
i innymi Êrodkami medycznymi – odpowiednie do zdiagnozowanej
choroby i stanu klinicznego pacjenta.

Tak wi´c produktowi, jaki faktycznie „konstruowany” jest przez
pacjenta, ostateczny kszta∏t nadaje dopiero Êwiadczeniodawca – lekarz,
który w tym zakresie wchodzi w rol´ likwidatora szkody (aczkolwiek
jego „pole manewru”, w tym szczególnie zakres swobody wyboru
procedur, z góry okreÊlajà zapisane w polisie warunki umowy ubez-
pieczeniowej).

Przedstawiona tutaj wielostopniowa, modularna konstrukcja
produktu ubezpieczenia zdrowotnego pozwala zatem na jego nie-
ograniczonà wr´cz indywidualizacj´ – na mo˝liwie pe∏ne i precyzyjne
dostosowanie do faktycznych potrzeb zdrowotnych danego pacjenta,
przy czym dostosowanie to nast´puje na etapie likwidacji szkody,
a wi´c na najbardziej istotnym dla pacjenta etapie realizacji umowy
ubezpieczenia. Spe∏niony zostaje tym samym najtrudniejszy warunek
masowej indywidualizacji produktu, jakim jest jego pe∏na elastycznoÊç,
wynikajàca nie tylko z samej budowy produktu, ale tak˝e z ca∏ego pro-
cesu jego wytwarzania i dostarczania. 137

ECI

Rozdzia∏ VI

136 Mi´dzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) –
opracowana przez WHO, jest mi´dzynarodowym systemem diagnozy nozologicznej,
w Polsce obowiàzuje od 1996r.
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Bioràc pod uwag´ zamierzony cel (stan zdrowia, jaki ma byç
osiàgni´ty w wyniku leczenia danej choroby, niepe∏nosprawnoÊci
i/lub leczenia powypadkowego okreÊlonego pacjenta) oraz odpo-
wiadajàcy temu celowi najbardziej w∏aÊciwy sposób zapobiegania
niepo˝àdanemu zdarzeniu, ingerowania w jego przebieg, (re)kom-
pensowania jego skutków, producent wytwarzajàcy ofert´ produk-
towà konfiguruje poszczególne Êwiadczenia (poczynajàc od katalogu
procedur medycznych CPT 138, a koƒczàc na us∏ugach logistycznych)
w ró˝norakie, uhierarchizowane modu∏y. Czyni to kierujàc si´ celem,
jakim jest mo˝liwie pe∏ne dostosowanie produktu do zidentyfiko-
wanych potrzeb zdrowotnych pacjenta, do jego faktycznego „inte-
resu zdrowotnego”. Mo˝liwoÊci, jakie w tym zakresie stwarza mo-
dularna struktura konstrukcji produktu ubezpieczenia zdrowotnego,
sà – z punktu widzenia celu, jakim jest „interes zdrowotny” pacjenta
– najwi´kszà niewàtpliwie zaletà prezentowanej tutaj koncepcji
konstruowania ofert i produktów ubezpieczenia zdrowotnego.
Okazuje si´ jednak, ˝e koncepcja ta równie dobrze mo˝e s∏u˝yç
osiàganiu zró˝nicowanych celów partykularnych wszystkim pozo-
sta∏ym interesariuszom systemu ochrony zdrowia – podmiotom
paƒstwowego sektora ochrony zdrowia, jak te˝ publicznego, prywat-
nego, czy spó∏dzielczego.

Równie˝ – z punktu widzenia polityki zdrowotnej – najwa˝niejszà
zaletà rekomendowanego tutaj sposobu konstruowania oferty i pro-
duktu ubezpieczenia zdrowotnego jest jego uniwersalnoÊç, wyra˝ajàca
si´ mo˝liwoÊcià wykorzystania modu∏owej budowy produktu do za-

ECJ
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137 Dobre porównanie stanowià klocki lego, które mogà byç konfigurowane stosownie
do potrzeb okreÊlonego klienta-pacjenta i – dzi´ki temu – dostarczajàce ka˝demu
odpowiednio zindywidualizowanà wartoÊç. Por.: D. Peppers, M. Rogers, Interaktywny
Mened˝er, Studio Emka, Warszawa 2002, s. 65-69; tak˝e: P. B. Seybold, R. T. Marshak,
Klienci. com. Jak stworzyç skutecznà strategi´ biznesowà dla Internetu i nie tylko, IFC
PRESS, Kraków 2001, s. 98.

138 Current Procedural Terminology – system klasyfikacji procedur i Êwiadczeƒ
opracowany i aktualizowany przez American Medical Association od 1966 roku, w Polsce
wydawany pod nazwà CPT-PL od 2006.
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rzàdzania ochronà zdrowia – do efektywnej realizacji ró˝nych celów
przez wszystkie instytucje, przedsi´biorstwa i organizacje we wszystkich
segmentach systemu.

6.3.   UWAGI O ZARZÑDZANIU PRODUKTEM

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Problematyka zarzàdzania produktem ubezpieczenia zdrowotnego
mo˝e (i chyba powinna) byç przedmiotem odr´bnego opracowania,
chocia˝by ze wzgl´du na jej ogromnie z∏o˝ony zakres i obszernà pro-
blematyk´ kontekstowà (jak na przyk∏ad kwestie uwarunkowaƒ
efektywnoÊci tego zarzàdzania w ró˝nych aspektach: politycznym,
spo∏ecznym, kulturowym, ekonomicznym, legislacyjnym, demogra-
ficznym, epidemiologicznym, technologicznym…139). Nawet skrótowe
omówienie tych kwestii znacznie wykracza∏oby poza ramy wyznaczone
niniejszej ksià˝ce 140. Stàd te˝ w tym miejscu ograniczam si´ jedynie
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139 W Zak∏adzie Zarzàdzania Ochronà Zdrowia Katedry Polityki Ochrony Zdrowia
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi jest aktualnie przygotowywana przez mgr E. Ski-
biƒskà, pod kierunkiem prof. ¸. Su∏kowskiego, dysertacja doktorska nt. „Zarzàdzanie
produktem ubezpieczenia zdrowotnego”, w której autorka, w∏aÊnie ze wzgl´du na wspo-
mnianà wieloÊç odniesieƒ, kontekstów i uwarunkowaƒ przedmiotu badaƒ, skoncen-
trowa∏a si´ g∏ównie na kwestii wykorzystania produktu ubezpieczenia zdrowotnego
w planowaniu strategii marketingowej przedsi´biorstwa.

140 Âwiadomie pomijam równie˝ problematyk´ metod i procedur zarzàdzania ry-
zykiem, w tym produktem s∏u˝àcym neutralizacji ryzyka, stosunkowo wszechstronnie
omówionà ju˝ w literaturze przedmiotu, tak˝e w j´zyku polskim. W szczególnoÊci
dotyczy to zarzàdzania ryzykiem (ubezpieczeniowym) przedsi´biorstwa (organizacji
w ogóle) i/lub zak∏adem ubezpieczeƒ. Por., np. o zarzàdzaniu ryzykiem w organizacjach:
C. A. Williams, M. Smith, P. Young, Risk Management and insurance, McGraw-Hill,
1995, t∏um. P. Wdowiƒski, Zarzàdzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002,
s. 38-42; czy o standardowych procedurach zarzàdzania obejmujàcych: (1) identyfikacj´ 
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do skomentowania kluczowego, w moim przekonaniu, zagadnienia,
jakim jest mo˝liwoÊç orientacji produktów ubezpieczenia zdrowot-
nego na osiàganie ró˝nego rodzaju celów realizowanych przez oby-
dwa sektory polskiego systemu ochrony zdrowia: publiczny i pry-
watny oraz mo˝liwoÊç osiàgania tych celów poprzez manipulowanie
strukturà produktu. 141

Uznajàc, ˝e produkt ubezpieczenia zdrowotnego mo˝e byç trak-
towany jako instrument realizacji celów interesariuszy systemu ochrony
zdrowia, oraz ˝e cele poszczególnych interesariuszy sà ró˝ne, stajemy
wobec koniecznoÊci dostosowania produktu do tych˝e celów w taki
sposób, aby – mimo manipulowania jego kszta∏tem i charakterem –
nie zatraci∏ on swojej to˝samoÊci i zdolnoÊci wype∏niania podstawowej
roli. Innymi s∏owy, orientacja produktu ubezpieczenia zdrowotnego
na poszczególne partykularne cele ró˝nych interesariuszy systemu
nie mo˝e istotnie umniejszaç jego zdolnoÊci do neutralizacji ryzyka
utraty zdrowia. Jak ju˝ by∏o dowodzone, najwi´ksze mo˝liwoÊci
w tym zakresie stwarza w∏aÊnie modularna budowa tego produktu,
dzi´ki której bezpoÊrednim skutkiem jego zastosowania zawsze jest
leczenie, aczkolwiek – z uwagi na równoczesnà orientacj´ na ró˝no-
rakie cele partykularne – leczenie w ró˝nym zakresie i stopniu oraz
ró˝nej jakoÊci. Stàd te˝ zarzàdzanie produktem ubezpieczenia
zdrowotnego, poprzez manipulowanie jego modu∏ami, winno zawsze
uwzgl´dniaç stopieƒ realizacji jego nadrz´dnego, ogólnego celu, jakim

ECL
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ryzyka; (2) ocen´ i pomiar ryzyka; (3) transfer ryzyka i ubezpieczenie; (4) finanso-
wanie ryzyka i ubezpieczenie; (5) kontrol´ ryzyka ubezpieczeniowego. W. Ronka-
-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia. Ryzyko i rynek. PWE, Warszawa 2002, s. 141;
tak˝e: W. Ronka-Chmielowiec, Zarzàdzanie ryzykiem w zak∏adzie ubezpieczeƒ, [w:]
Jajuga K. (red.), Zarzàdzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2009. 

141 Prezentowany tutaj zamys∏ i zasady zarzàdzania produktem ubezpieczenia zdro-
wotnego wydajà si´ na tyle bliskie koncepcji Total Quality Managment (TQM) –ca∏o-
Êciowego (kompleksowego, zintegrowanego) zarzàdzania poprzez cele, ˝e mo˝na je
uznaç za rozszerzenie, wzgl´dnie interpretacj´, tej koncepcji na u˝ytek ubezpieczeƒ
zdrowotnych.
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jest leczenie po to, by efektywnie wyleczyç (dzi´ki odpowiedniemu
zakresowi leczenia, jego wysokiej jakoÊci, dost´pnoÊci oraz w∏aÊciwej
relacji mi´dzy kosztem wytwarzania Êwiadczeƒ i ich cenà).

Podporzàdkowanie konstrukcji produktu celowi, jakiemu pro-
dukt ten ma s∏u˝yç, rozwiàzuje zarazem kwesti´ jakoÊci produktu.
Je˝eli bowiem b´dziemy rozumieli jakoÊç (ex ante) jako potencjalnà
zdolnoÊç produktu do realizacji za∏o˝onego celu w okreÊlonym/ró˝nym
stopniu; wzgl´dnie jakoÊç (ex post) jako okreÊlony stopieƒ realizacji
za∏o˝onego celu 142, to w∏aÊnie konfigurowanie Êwiadczeƒ i ich mo-
du∏ów tworzàcych struktur´ produktu, odpowiednio do za∏o˝onego
i oczekiwanego stanu zdrowia, jaka w wyniku leczenia (zastosowania
produktu), stanowi najbardziej w∏aÊciwy sposób zarzàdzania jakoÊcià
produktu ubezpieczenia zdrowotnego. 143 Pami´tajmy przy tym, ˝e
o jakoÊci produktu ubezpieczenia zdrowotnego przesàdza nie tylko
w∏aÊciwe skonfigurowanie Êwiadczeƒ i modu∏ów, ale tak˝e, a bywa
˝e przede wszystkim (1) jakoÊç samych Êwiadczeƒ medycznych o cha-
rakterze profilaktycznym, diagnostycznym, prewencyjnym, zabiego-
wym, rehabilitacyjnym i piel´gnacyjno-zachowawczym, (2) jakoÊç
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142 Przyjmujemy, ˝e – najogólniej – jakoÊç to zgodnoÊç efektu (leczenia) z za∏o-
˝onym celem (w tym przypadku zgodnoÊç z oczekiwanym w wyniku leczenia okreÊlonym
stanem zdrowia i/lub z uzyskanym efektem w wyniku zastosowania okreÊlonego
Êwiadczenia/procedury, Êwiadczenia finansowego itp.). Por. R. Holly, JakoÊç w syste-
mowym zarzàdzaniu ryzykiem utraty zdrowia, referat wyg∏oszony na konferencji:
JakoÊç 2010: systemy zarzàdzania w ochronie zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, 7 paê-
dziernika 2010 r.

143 Zarzàdzanie jakoÊcià przez cel (e) formalnie i metodologicznie wydaje si´
najprostsze. Rodzi jednak pokus´ groênej w skutkach manipulacji samym celem.
Wystarczy bowiem tak zdefiniowaç cele ochrony zdrowia (leczenia), by uzyskiwane
efekty uznaç za wystarczajàce, albo nawet znacznie wykraczajàce ponad okreÊlony stan
zdrowia uznany za w∏aÊciwy/po˝àdany, z punktu widzenia zarzàdzajàcego systemem
ochrony zdrowia i/lub lekarza-Êwiadczeniodawcy. Im bardziej cele (traktowane w∏aÊnie
jako okreÊlony, po˝àdany stan zdrowia populacji i/lub jednostek – poszczególnych
beneficjentów systemu zdrowia) ograniczymy/zredukujemy, tym wy˝ej ocenimy efekt
uzyskiwanej w wyniku tej samej ochrony (zastosowania tej samej procedury medycznej)
– tym formalnie wy˝sza b´dzie jakoÊç ochrony zdrowia (leczenia).
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Êwiadczeƒ rzeczowych i finansowych, (3) jakoÊç Êwiadczeƒ logi-
stycznych, wyra˝ajàca si´ sprawnoÊcià organizacji i dystrybucji tych
Êwiadczeƒ oraz (4) relacja kosztu wytwarzania i dystrybucji do ceny
nabycia produktu.

Z tych w∏aÊnie wzgl´dów zarzàdzanie produktem ubezpieczenia
zdrowotnego poprzez manipulowanie jego modularnà strukturà winno
byç zawsze zorientowane na nadrz´dny cel tego produktu, jakim jest
leczenie by wyleczyç. Lekcewa˝enie lub wr´cz ignorowanie tej zasady
ogranicza te˝ (lub wr´cz wyklucza) mo˝liwoÊç realizacji poszcze-
gólnych celów partykularnych, w∏àcznie z tym najwa˝niejszym dla
podmiotów prywatnego sektora ochrony zdrowia – leczyç w celu ge-
nerowania zysku.

Uznajàc, ˝e kluczem do efektywnego zarzàdzania produktem
ubezpieczenia zdrowotnego jest dostosowywanie struktury jego
wielostopniowej modularnej budowy do okreÊlonego oczekiwanego
celu, jaki w ten sposób chcemy osiàgnàç, nale˝y zwróciç uwag´ na
dwojakiego rodzaju ograniczenia, jakie w tym zakresie wynikajà (1)
z odmiennoÊci celów ochrony zdrowia w wymiarze: spo∏ecznym, pu-
blicznym, klubowym, bran˝owym-zawodowym powodowanych od-
miennoÊcià interesów 144 oraz (2) z ró˝nego charakteru celów dwóch
podstawowych segmentów/sektorów publiczno-prywatnego systemu
ochrony zdrowia, a tym samym ró˝nic, jakie stàd wynikajà w budowie
produktu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego i produktu komercyjnego
(w tym g∏ównie prywatnego) ubezpieczenia zdrowotnego. 

Produkty publicznego ubezpieczenia zdrowotnego to gwaranto-
wane ustawà Êwiadczenia (rzeczowe, nierzeczowe, finansowe) nale˝ne
wszystkim zdefiniowanym w ustawie beneficjentom w przypadku
zrealizowania si´ ryzyka utraty zdrowia. Ostateczny kszta∏t tych pro-
duktów zale˝y wi´c od regulacji ustawowych: od zakresu Êwiadczeƒ,
jaki gwarantujà, ich ró˝norodnoÊci, standardów okreÊlajàcych ich
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144 Kwesti´ t´ komentowa∏em ju˝ w rozdziale 4…, s. …
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jakoÊç i warunki dost´pnoÊci. OkreÊlone w ten sposób Êwiadczenia
tworzà tzw. gwarantowany koszyk – stanowià o jego zasobnoÊci, która
z kolei przesàdza o zakresie, jakoÊci i warunkach ochrony zdrowia. 

Produkty ubezpieczenia zdrowotnego wytwarzane przez publiczny
sektor ochrony zdrowia, si∏à rzeczy, zorientowane sà na ochron´ zdro-
wia wszystkich beneficjentów systemu tak samo (na tych samych
zasadach), i nie mogà byç indywidualizowane ze wzgl´du na specy-
ficzne potrzeby poszczególnych beneficjentów (a nawet grup bene-
ficjentów). Stàd te˝ sektor ten og∏asza jedynie ogólnà ofert´ (zresztà
„nie do odrzucenia”) zaopatrzenia swoich beneficjentów w te Êwiad-
czenia, które znajdujà si´ w jego koszyku. Oferta ta jest w pewnym
stopniu indywidualizowana (i przyjmuje postaç zbli˝onà do produktu)
za sprawà Êwiadczeniodawcy – lekarza, który z owej ogólnej „koszy-
kowej” oferty wybiera Êwiadczenia s∏u˝àce najlepiej (ze wzgl´du na
rozpoznanà jednostk´ chorobowà, stan kliniczny i cechy socjo-
demograficzne) interesom zdrowotnym danego pacjenta-beneficjenta
publicznego sektora ochrony zdrowia. Tak wi´c cele i charakter publicz-
nego ubezpieczenia zdrowotnego oraz êród∏a i forma jego finanso-
wania istotnie ograniczajà mo˝liwoÊci wykorzystania tego ubezpie-
czenia do konstruowania produktów zindywidualizowanych i/lub na
u˝ytek poszczególnych grup beneficjentów. Ograniczajà tym samym
mo˝liwoÊci zarzàdzania ochronà zdrowia przez produkt, w tym mo˝-
liwoÊci stymulowania jakoÊci poszczególnych rodzajów Êwiadczeƒ,
na przyk∏ad przez dobór i konfigurowanie w produkcie odpowiednich
Êwiadczeƒ/procedur medycznych i leków. 145

Ograniczenie to dotyczy tak˝e mo˝liwoÊci sterowania poda˝à
i popytem Êwiadczeƒ (na przyk∏ad poprzez tworzenie okreÊlonych
konfiguracji Êwiadczeƒ w produktach dedykowanych ró˝nym grupom/
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145 Gwoli sprawiedliwoÊci, nie mo˝na jednak nie dostrzegaç mo˝liwoÊci, jakie daje
w tym zakresie koncepcja i metoda DRG (Diagnosis Related Groups); w Polsce od
2011 roku wdra˝ana w zmodyfikowanej formie i pod nazwà Jednorodnych Grup Pa-
cjentów (JGP). 
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kategoriom beneficjentów) i – tà drogà – wp∏ywanie na dost´pnoÊç
Êwiadczeƒ.

Rzeczone ograniczenia w ˝adnym jednak stopniu nie przeszka-
dzajà w strukturowaniu oferty produktowej ubezpieczenia publicz-
nego ze wzgl´du na okreÊlone w aktualnej doktrynie zdrowotnej
priorytety czy nawet ogólnà orientacj´, na przyk∏ad na profilaktyk´
i prewencj´, wzgl´dnie na medycyn´ rozpoznawczo-zabiegowà czy
zachowawczà. Podobnie nic nie stoi na przeszkodzie wykorzystywania
mo˝liwoÊci konfigurowania Êwiadczeƒ w strukturze oferty i publicz-
nego produktu ubezpieczeniowego stosownie do szczegó∏owo okre-
Êlonych celów jakim ma s∏u˝yç, jak na przyk∏ad:

• utrzymaniu/przywróceniu zdolnoÊci do pracy,

• utrzymaniu/przywróceniu okreÊlonych funkcji organizmu

• utrzymaniu/przywróceniu zdolnoÊci wype∏niania okre-
Êlonych ról w gospodarstwie domowym,

• utrzymaniu/przywróceniu zdolnoÊci wype∏niania okre-
Êlonych ról w strukturze spo∏ecznej, 

• utrzymaniu/przywróceniu komfortu ˝ycia, 

• uzyskaniu po˝àdanego (wy˝szego) komfortu ˝ycia.

Komercyjny produkt ubezpieczenia zdrowotnego (produkt pry-
watnego ubezpieczenia zdrowotnego) to opisana w umowie ubezpie-
czenia konfiguracja Êwiadczeƒ (rzeczowych, nierzeczowych, finan-
sowych) gwarantowanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ, w przypadku
zrealizowania si´ w okreÊlonych okolicznoÊciach zdefiniowanego ryzyka
utraty zdrowia i/lub jego skutków osobie, której to ryzyko dotyczy
(narusza jej „zdrowotne” interesy), w zamian za stosownà sk∏adk´.

EDF
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Kierujàc si´ okreÊleniem celu w tak sformu∏owanej definicji
produktu ubezpieczenia prywatnego, dostrzegamy przede wszystkim
pe∏nà niemal zbie˝noÊç tego celu z celem produktu ubezpieczenia
publicznego. Jest to jednak zbie˝noÊç fakultatywna, to znaczy wyst´-
puje faktycznie tylko wtedy i o tyle, kiedy i o ile rzeczywiste interesy
zdrowotne pacjenta-klienta prywatnego producenta pokrywajà si´
z takimi partykularnymi interesami producenta, jakimi, w przypadku
prywatnego zak∏adu ubezpieczeƒ, mogà byç:

• pozyskanie mo˝liwie najwy˝szego przypisu sk∏adki (przez
masowà sprzeda˝ polis i/lub sprzeda˝ mo˝liwie drogich
polis),

• uzyskanie mo˝liwie najlepszego wyniku technicznego,

• zdobycie znaczàcego udzia∏u w rynku,

• podtrzymanie/umacnianie lojalnoÊci klienta,

• budowanie marki firmy,

• zdywersyfikowanie w∏asnego portfela ubezpieczonych ryzyk,

• uzyskanie przewagi konkurencyjnej,

• powstrzymanie ofensywy produktów konkurencyjnych
zagra˝ajàcych dotychczasowej pozycji zak∏adu ubezpieczeƒ,

• do∏àczenie do dotychczasowej oferty produktu komple-
mentarnego.

Mimo wielkiej ró˝norodnoÊci partykularnych szczegó∏owych ce-
lów, którym mo˝e si´ kierowaç w swojej biznesowej dzia∏alnoÊci
prywatny wytwórca i/lub dystrybutor Êwiadczeƒ zdrowotnych,
wszystkie te cele zawsze sà jedynie elementem okreÊlonej strategii,
która ma doprowadziç producenta do zrealizowania nadrz´dnego
celu, jakim jest generowanie zysku. Niemniej jednak, to w∏aÊnie te
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poszczególne cele, ze wzgl´du na które producent konfiguruje
Êwiadczenia zdrowotne i kieruje na rynek w postaci okreÊlonej
oferty produktowej, ostatecznie przesàdzajà o stopniu zgodnoÊci
powstajàcych tà drogà produktów z faktycznymi interesami zdro-
wotnymi ich konsumentów – klientów prywatnych firm producen-
tów owych produktów. Okazuje si´ przy tym, ˝e wynik konfrontacji
interesów prywatnego producenta produktów zdrowotnych i konsu-
menta tych produktów wcale nie musi byç dla konsumenta nieko-
rzystny. Nierzadko zdarza si´ nawet, ˝e prywatny produkt ubezpie-
czeniowy, zorientowany na okreÊlony partykularny, biznesowy cel,
wielokrotnie przewy˝sza (pod wzgl´dem zakresu Êwiadczeƒ, ich
ró˝norodnoÊci, jakoÊci, sposobu konfigurowania) analogiczny (np.
dotyczàcy tego samego ryzyka chorobowego) produkt sektora pu-
blicznego, mimo i˝ ten drugi, zorientowany jest wy∏àcznie, przynaj-
mniej z za∏o˝enia, na efekt wyleczenia beneficjenta (pacjenta), zaÊ
ten pierwszy na efekt w formie korzyÊci biznesowych/finansowych
(producenta). Dzieje si´ tak w∏aÊnie ze wzgl´du na biznesowy cha-
rakter celów realizowanych za sprawà specjalnie zorientowanego
na ich realizacj´ odpowiednio skonfigurowanego produktu zdro-
wotnego. Bywa bowiem, ˝e osiàgni´cie zak∏adanego udzia∏u w rynku,
wzgl´dnie obrona posiadanego ju˝ w nim udzia∏u, czy uzyskanie
przewagi na szczególnie konkurencyjnym rynku, wymaga poczynie-
nia specjalnych inwestycji „w klienta” – w jego pozyskanie i/lub
utrzymanie. Najprostszà drogà do tego celu jest przygotowanie spe-
cjalnej oferty produktowej, nie tylko taniej (czy nawet znacznie po-
ni˝ej kosztów), ale przede wszystkim dok∏adnie odpowiadajàcej po-
trzebom i oczekiwaniom klienta. Naj∏atwiej zaÊ to osiàgnàç w∏aÊnie
poprzez odpowiednià liczb´, ró˝norodnoÊç, jakoÊç i konfiguracj´
Êwiadczeƒ w strukturze budowy produktu. Bywa równie˝, ˝e produ-
cent – zak∏ad ubezpieczeƒ, na przyk∏ad w celu poprawienia wyniku
technicznego w d∏u˝szej perspektywie czasowej, do∏àcza do dotych-
czasowej oferty dodatkowy produkt, którego sprzeda˝, po niskiej
i nierzadko wr´cz symbolicznej cenie, przynosi dopiero poÊrednie
korzyÊci. Przyk∏adem mogà byç tutaj ubezpieczenia zdrowotne, do-
∏àczone w postaci tzw. opcji, do ubezpieczeƒ na ˝ycie (czyli „na
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Êmierç”), dzi´ki którym – w znacznym uproszczeniu – klient jest
bardziej zdrowy, a wi´c d∏u˝ej ˝yje i d∏u˝ej p∏aci sk∏adki. Na pewno
zaÊ – ju˝ bez uproszczenia – nie pójdzie do konkurencji, aby ubez-
pieczyç si´ „na zdrowie”.

Poszukiwania uniwersalnego klucza, czy wr´cz algorytmu, do
budowy optymalnego produktu ubezpieczeniowego, co najmniej od
kilkuset ju˝ lat, prowadzone sà we wszystkich chyba firmach ubez-
pieczeniowych. Równie˝ w Polsce, w ramach analiz produktowych
rynku ubezpieczeniowego, od kilkunastu ju˝ lat Êledzony jest roz-
wój rynkowej oferty produktowej ubezpieczeƒ zdrowotnych. 146

Najcz´Êciej oferty produktowe, a tak˝e konkretne produkty
ubezpieczeƒ zdrowotnych w ramach ka˝dej z wyró˝nionych grup
rodzajowych charakteryzowane by∏y ze wzgl´du na:

• zakres chorób i przyczyn pozachorobowych utraty zdrowia,
jaki obejmuje ubezpieczenie;

• efektywnoÊç neutralizacji ryzyka, na które sk∏adajà si´:

– skutek (efekt) neutralizacji ryzyka utraty zdrowia, w tym
leczenia, zgodny z za∏o˝onymi celami, takimi jak:

– przywrócenie do pracy,

EDI
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146 Od roku 2001 analizy takie prowadzi Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ, g∏ównie
na u˝ytek zamawiajàcych raporty na ten temat polskich i zagranicznych zak∏adów
ubezpieczeƒ. Od roku 2004 do 2011 analizy w tym zakresie prowadzi∏o tak˝e wspólne
Obserwatorium Rynku Âwiadczeƒ Zdrowotnych Krajowego Instytutu Ubezpieczeƒ
i Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi – publikowane
cyklicznie w czasopiÊmiennictwie bran˝owym. Sta∏y si´ te˝ te analizy podstawà kilku-
dziesi´ciu prac magisterskich i podyplomowych oraz czterech rozpraw doktorskich –
dwóch przygotowanych w Szkole G∏ównej Handlowej i dwóch w Uniwersytecie Medycz-
nym w ¸odzi. Ponadto omówienia wyników tych analiz zawierajà dwie monografie:
R. Holly, Rynek Êwiadczeƒ zdrowotnych i us∏ug medycznych w Polsce – perspektywy
i kierunki rozwoju, KIU, Warszawa 2009; R. Holly, Ubezpieczenia zdrowotne na polskim
rynku ubezpieczeniowym, KIU, Warszawa 2012.
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– przywrócenie utraconych funkcji,

– przywrócenie zdolnoÊci pe∏nienia dotychcza-
sowej roli w strukturze spo∏ecznej,

– przywrócenie utraconego komfortu ˝ycia,

– czas trwania procesu neutralizacji ryzyka (g∏ównie terapii),

– koszt procesu neutralizacji ryzyka,

– komfort pacjenta w procesie neutralizacji ryzyka (g∏ów-
nie leczenia),

• ró˝norodnoÊç Êwiadczeƒ,

• dost´pnoÊç Êwiadczeƒ,

• cena Êwiadczenia.

W tych pi´ciu podstawowych wymiarach dokonywano zatem za-
równo oceny jakoÊci ofert, jak i produktów ubezpieczeƒ zdrowot-
nych. Ponadto, jakoÊç produktu ubezpieczenia zdrowotnego, a tym
samym okreÊlonego rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie
tego oferowanego w obrocie rynkowym, oceniana na podstawie wy-
mienionych parametrów 147, pozwala∏a okreÊliç stopieƒ, w jakim ów
produkt/stosowne ubezpieczenie staje si´ mniej lub bardziej przyja-
zny klientowi/pacjentowi, a tym samym mniej lub bardziej dlaƒ
atrakcyjny, natomiast, z drugiej strony, pozwala∏o okreÊliç stopieƒ,
w jakim jest on op∏acalny dla ubezpieczyciela. 148
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147 Przyk∏adem wykazu takich parametrów jest sformu∏owana przez Kapitu∏´
Certyfikatu Dobrej Polisy lista cech, którymi winien si´ charakteryzowaç produkt
wartoÊciowy z merytorycznego punktu widzenia, tj. zarówno spe∏niajàcy kryteria
ubezpieczeniowe, jak te˝ atrakcyjny dla klienta-pacjenta oraz op∏acalny dla ubezpie-
czyciela. Certyfikat Dobrej Polisy nadawany jest przez Kapitu∏´ S´dziów Kompe-
tentnych Krajowego Instytutu Ubezpieczeƒ od 2002 roku.

148 Por. R. Holly, Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia,
„Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management”, tom X,
marzec 2012, s. 20.
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W Êwietle prowadzonych tutaj rozwa˝aƒ, a tak˝e z perspektywy
doÊwiadczeƒ wyniesionych ze wspomnianych, wykonywanych od kilku-
nastu lat, analiz rynkowych, wydaje si´, ˝e nadzieja na opracowanie
rzeczonego uniwersalnego klucza czy – tym bardziej – algorytmu do
budowy „optymalnego produktu ubezpieczeniowego” 149 jest o tyle
zasadna i realna, o ile odnosi si´ do konkretnego produktu „tu i teraz”,
tzn. dotyczy „przepisu” na optymalnà konstrukcj´ produktu dedy-
kowanego okreÊlonemu klientowi i równoczeÊnie zorientowanego
na jednoznacznie okreÊlony cel realizowany w okreÊlonych warunkach,
w danym czasie, z zastrze˝eniem jednak, ˝e celem tym mo˝e byç tak˝e
zgodne zadoÊçuczynienie interesom ubezpieczyciela i jego klienta.
Idea „optymalnego produktu” nie wyra˝a si´ wi´c w postaci jego
okreÊlonego modelu, ale raczej jest zbiorem zasad i postulatów do-
tyczàcych sposobu jego konstruowania.

6.4.   ZASADY ANALIZY PRODUKTOWEJ

RYNKU UBEZPIECZE¡ ZDROWOTNYCH

Produkt, jako przedmiot obrotu, zajmuje unikalne miejsce i pe∏ni
unikalnà rol´ na ka˝dym rynku. Produkt uzasadnia racj´ bytu rynku
i definiuje rynek – jaki produkt, taki rynek. Stàd te˝ zarzàdzanie
produktem jest kluczem do rynkowego sukcesu ka˝dego przedsi´-
biorstwa jako producenta. Szerzej – zarzàdzanie produktem to za-
rzàdzanie rynkiem. O u˝ytecznoÊci produktu do osiàgania celów biz-
nesowych przesàdzajà z kolei elementy sk∏adajàce si´ na jego struk-
tur´, stopieƒ z∏o˝onoÊci i mo˝liwoÊci jej konfigurowania.
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149 Produkt „optymalny” to taki, którego konstrukcja dostatecznie uwzgl´dnia
wszystkie zasady doktryny ubezpieczeniowej i jest przy tym atrakcyjny dla klienta oraz
op∏acalny dla zak∏adu ubezpieczeƒ.
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Jednym z najbardziej z∏o˝onych, a przez to te˝ wielofunkcyj-
nych produktów rynkowych, jest Êwiadczenie zdrowotne na rynku
ochrony zdrowia. Przesàdza o tym liczba i z∏o˝onoÊç modu∏ów two-
rzàcych jego wielostopniowà struktur´. Ju˝ sama obecnoÊç modu∏u
finansowego w strukturze produktu ubezpieczenia zdrowotnego
istotnie zwi´ksza efektywnoÊç zaspokajania potrzeb zdrowotnych.
Uzyskujemy dzi´ki niemu wyraêny efekt synergii: Êwiadczenia me-
dyczne otrzymujà istotne wsparcie dzi´ki zaopatrzeniu pacjenta
w Êrodki finansowe w okresie choroby i/lub niepe∏nej sprawnoÊci; zaÊ
obecnoÊç modu∏u logistycznego sprawia, ˝e us∏uga ubezpieczeniowa
nie ogranicza si´ jedynie do neutralizowania skutków realizacji ry-
zyka (utraty zdrowia), ale obejmuje tak˝e organizacj´ Êwiadczeƒ
(profilaktycznych, diagnostycznych, prewencyjnych) istotnie ogra-
niczajàcych prawdopodobieƒstwo zrealizowania si´ tego ryzyka.
Podobnie w odniesieniu do Êwiadczeƒ sk∏adajàcych si´ na modu∏
piel´gnacyjno-opiekuƒczy.

Z tych samych wzgl´dów ubezpieczenie zdrowotne s∏u˝y nie
tylko zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych klienta-pacjenta, ale tak˝e
mo˝e byç szczególnie dogodnym instrumentem realizacji ró˝norakich
celów biznesowych jego producentów – zak∏adów ubezpieczeƒ, firm
abonamentowych oraz innych interesariuszy rynku ochrony zdrowia.

Jak ju˝ zosta∏o zaznaczone w rozdziale 5.1., produkty ubezpie-
czenia zdrowotnego funkcjonujà w systemie ochrony zdrowia oraz
na rynku ochrony zdrowia „na równych prawach” z produktami quasi-
ubezpieczeniowymi i nieubezpieczeniowymi. We wspó∏czesnym pol-
skim systemie ochrony zdrowia (w roku 2012 „wycenionym” ∏àcznie
na ok. 100 mld z∏) mamy do czynienia przede wszystkim z quasi-
ubezpieczeniowà ofertà produktowà, tzw. ubezpieczenia publicznego
(ok. 65% udzia∏u), nast´pnie z nieubezpieczeniowymi Êwiadczeniami
finansowymi z bud˝etu bezpoÊrednio (lub poÊrednio, na przyk∏ad przez
PFRON – ∏àcznie ok. 30% udzia∏u), z quasiubezpieczeniowà ofertà
produktowà prywatnych centrów medycznych, tzw. firm abonamen-
towych (ok. 2,5% udzia∏u), z nieubezpieczeniowymi ofertami pry-
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watnych placówek medycznych (ok. 1,5%) i wreszcie z produktami
ubezpieczeƒ zdrowotnych oferowanymi przez prywatne zak∏ady
ubezpieczeƒ (marginalnie przez towarzystwa ubezpieczeƒ wzajem-
nych) – ok. 0,4% udzia∏u. Trudny do oszacowania jest udzia∏ w sys-
temie ochrony zdrowia organizacji pozarzàdowych, fundacji, stowa-
rzyszeƒ charytatywnych i samopomocowych – od Caritasu po Wielkà
Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy J. Owsiaka; prawdopodobnie ∏àcznie
jest to udzia∏ rz´du 0,3 – 0,5%. Procentowy udzia∏ poszczególnych
interesariuszy w ca∏ym systemie ochrony zdrowia nie jest to˝samy
z udzia∏em w samym tylko rynku ochrony zdrowia, w którego sk∏ad nie
wchodzi zaopatrzenie w Êwiadczenia dystrybuowane z pomini´ciem
mechanizmów rynku i finansowane bezpoÊrednio z bud˝etu paƒstwa.
Wydaje si´ jednak, ˝e analizujàc rynek ochrony zdrowia nale˝y uwzgl´d-
niaç i rozpatrywaç ∏àcznie oferty wszystkich ich producentów i dys-
trybutorów. Oferty te bowiem istotnie wzajemnie si´ warunkujà, stàd
na zakres Êwiadczeƒ, ich ró˝norodnoÊç, jakoÊç, cen´ tych Êwiadczeƒ
w ofertach producentów prywatnych i publicznych majà bezpoÊredni
wp∏yw analogiczne parametry produktów dystrybuowanych w ramach
paƒstwowego zaopatrzenia bezpoÊredniego.

Dla organizacji i efektywnego zarzàdzania ca∏ym systemem ochrony
zdrowia ta w∏aÊnie kwestia jest najwa˝niejsza: mo˝liwoÊç precyzyj-
nego okreÊlenia roli, jakà w systemie ochrony zdrowia pe∏nià obecnie
i mogà pe∏niç w przysz∏oÊci poszczególni interesariusze tego systemu
(z punktu widzenia ich obecnego udzia∏u i przysz∏ych mo˝liwoÊci)
w realizacji celów ochrony zdrowia. Najbardziej dok∏adne rozeznanie
w tym zakresie pozwala na porównanie ofert interesariuszy z celami
systemu ochrony zdrowia (np. formu∏owanymi jako tzw. priorytety)
oraz faktycznymi (definiowanymi medycznie) potrzebami benefi-
cjentów systemu i zg∏aszanymi przez nich oczekiwaniami.

Rekomendowana metoda analizy porównawczej polega na spo-
rzàdzeniu, a nast´pnie na∏o˝eniu na siebie czterech ró˝nych map
obrazujàcych:
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• potrzeby zdrowotne mieszkaƒców kraju, regionu, woje-
wództwa, powiatu (zdefiniowane epidemiologicznie i me-
dycznie oraz opisane w kategoriach ryzyk utraty zdrowia
i Êwiadczeƒ niezb´dnych do ich neutralizacji);

• istniejàcà infrastruktur´ (i kadr´ medycznà) ochrony zdro-
wia umo˝liwiajàcà dystrybucj´ poszczególnych rodzajów
Êwiadczeƒ na badanym obszarze (kraju, regionu, woje-
wództwa, powiatu); 

• ca∏à aktualnà ofert´ produktowà (poda˝ Êwiadczeƒ) po-
szczególnych interesariuszy-producentów Êwiadczeƒ na
badanym obszarze; 

• faktycznà konsumpcj´ produktów przez wyró˝nione grupy
socjodemograficzne beneficjentów systemu na badanym
obszarze.

Dzi´ki zastosowaniu do opisu i diagnozy potrzeb zdrowotnych,
infrastruktury, oferty produktowej i konsumpcji produktów tych sa-
mych kategorii poj´ciowych powsta∏e w ten sposób mapy, obrazujàce
cztery podstawowe wymiary systemu ochrony zdrowia, stajà si´ w pe∏ni
porównywalne. Uzyskujemy dzi´ki nim dok∏adne, niezb´dne do pro-
jektowania, planowania strategii ochrony zdrowia oraz bie˝àcego za-
rzàdzania systemem ochrony zdrowia (uprawiania polityki zdrowot-
nej) rozeznanie:

• faktycznych potrzeb zdrowotnych, ich rodzajów, zakresu,
ich geograficznej koncentracji/rozproszenia;

• istniejàcej infrastruktury, jej koncentracji/rozproszenia,
zdolnoÊci do realizacji okreÊlonych Êwiadczeƒ na danym
obszarze; 

• aktualnej oferty produktowej, jej kompletnoÊci i kom-
plementarnoÊci oraz koncentracji/rozproszenia na badanym
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obszarze, a tym samym rozeznanie stopnia i sposobu po-
krycia potrzeb zdrowotnych (odpowiednià/nieodpowiednià
do tych potrzeb) poda˝à Êwiadczeƒ zdrowotnych;

• faktycznej konsumpcji produktów, ich odpowiednioÊci do
potrzeb i oczekiwaƒ oraz ich jakoÊci i dost´pnoÊci.

Uzyskane w opisany sposób i w opisanym zakresie rozeznanie
pozwala na dok∏adne zlokalizowanie i scharakteryzowanie „bia∏ych
plam” na wszystkich czterech mapach ilustrujàcych: (1) popyt na
produkty s∏u˝àce ochronie zdrowia, (2) poda˝ produktów, (3) zdol-
noÊç infrastruktury do dystrybucji produktów, (4) konsumpcj´ pro-
duktów. Dopiero wyniki analizy porównawczej w tym zakresie
umo˝liwiajà efektywne zarzàdzanie systemem ochrony zdrowia, ra-
cjonalnà jego organizacj´ i realne stymulowanie sposobu jego funk-
cjonowania.

Jak ju˝ wspomnia∏em, warunkiem trafnoÊci opisu poszczegól-
nych parametrów charakteryzujàcych wyró˝nione cztery wymiary
systemu ochrony zdrowia oraz porównywalnoÊci formu∏owanych na
tej podstawie diagnoz jest pe∏ne ujednolicenie wszystkich kategorii
s∏u˝àcych tym opisom i diagnozom. Sà to kategorie teorii neutrali-
zacji ryzyka ubezpieczeniowego, w interpretacji, w jakiej zosta∏y
przedstawione w trzecim rozdziale ksià˝ki. Kategorie te s∏u˝à tak-
˝e do konstrukcji, opisanego w rozdziale 5.2., modelu produktu
ubezpieczenia zdrowotnego. Model ten obejmuje pe∏en zakres
Êwiadczeƒ zdrowotnych sk∏adajàcych si´ na cztery g∏ówne modu∏y
tworzàce jego wewn´trznà struktur´: Êwiadczeƒ medycznych,
Êwiadczeƒ piel´gnacyjno-opiekuƒczych, Êwiadczeƒ finansowych
i Êwiadczeƒ logistycznych. Dzi´ki temu jest on traktowany jako mo-
del odniesieƒ przy opisie wszystkich produktów s∏u˝àcych ochronie
zdrowia – równie˝ quasiubezpieczeniowych (na przyk∏ad tzw. abo-
namenty medyczne) i nieubezpieczeniowych (fee for service/out of
pocket). Pozwala tak˝e na ocen´ porównawczà tych produktów pod
wzgl´dem zakresu sk∏adajàcych si´ na nie Êwiadczeƒ, ró˝norodno-
Êci tych Êwiadczeƒ, ich kompletnoÊci i komplementarnoÊci, a nawet
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dost´pnoÊci i ceny. Mogà wi´c byç w analogiczny sposób analizowane
produkty oferowane zarówno w sektorze prywatnym, paƒstwowym,
publicznym jak i spó∏dzielczym, a wyniki tych analiz ze sobà porów-
nywane, na przyk∏ad w celu okreÊlenia trafnoÊci czy pe∏noÊci/kom-
pletnoÊci poda˝y produktowej w ca∏ym systemie ochrony zdrowia,
ze wzgl´du na potrzeby zdrowotne beneficjentów systemu, czy ze wzgl´-
du na stopieƒ komplementarnoÊci i konkurencyjnoÊci tych produktów,
co w efekcie pozwala nie tylko na dok∏adne oznaczenie obszarów
popytu niepokrytych poda˝à, ale nawet wskazanie o jakie konkretnie
produkty winna byç wzbogacona oferta okreÊlonych producentów
Êwiadczeƒ. W przypadku zaÊ braku odzewu ze strony owych produ-
centów, zawsze pozostaje jeszcze mo˝liwoÊç wzbogacenia (wbudowania
w struktur´) funkcjonujàcych ju˝ produktów o dodatkowe Êwiad-
czenia odpowiadajàce niepokrytym potrzebom zdrowotnym. 150 
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150 PrzydatnoÊç opisanej metody dla „mapowania” poda˝y produktowej na polskim
rynku ubezpieczeƒ zdrowotnych zosta∏a zweryfikowana latem i jesienià 2012 roku
w ramach kilkunastu opracowaƒ (K. Chudzik, Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako
instrument zarzàdzania efektywnoÊcià realizacji celów przedsi´biorstw rynku ochrony
zdrowia, praca podyplomowa wykonana pod kierunkiem R. Holly, Uniwersytet Me-
dyczny w ¸odzi 2013; R. Holly, K. Chudzik, E. Skibiƒska, Produkt ubezpieczenia
zdrowotnego jako instrument zarzàdzania efektywnoÊcià realizacji celów przedsi´-
biorstw rynku ochrony zdrowia, Przedsi´biorczoÊç i Zarzàdzanie, SAN, tom XIII, zeszyt
15, 2012, s. 289-302.) oraz w trakcie przygotowywania za∏o˝eƒ metodologicznych na
u˝ytek prac nad projektem regionalnej strategii ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej
w województwie ∏ódzkim na lata 2014 -2020 (Holly R., ChruÊciel M., Âwiadczenia
zdrowotne w ramach produktowej oferty rynkowej dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ „na ˝ycie”, [w:] Holly R. (red.) Planowanie strategii ochrony zdrowia i po-
lityki zdrowotnej w województwie ∏ódzkim na lata 2014-2020. Konceptualizacja, meto-
dologia badaƒ, ocena dost´pnych danych êród∏owych, KIU, przedruk, Warszawa-¸ódê
2013.). W tym celu wyodr´bnionych zosta∏o 88 produktów (∏àcznie obejmujàcych
457 Êwiadczeƒ), które spe∏nia∏y kryteria definicji produktu ubezpieczenia zdrowot-
nego, oferowanych przez 16 zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II oraz 100 produktów (na
które sk∏ada∏o si´ ∏àcznie 335 Êwiadczeƒ) oferowanych przez 19 zak∏adów ubezpieczeƒ
dzia∏u I, jako tzw. opcje zdrowotne do ubezpieczeƒ na ˝ycie. Analiza uwzgl´dnia∏a
rodzaje i zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych w trzech modu∏ach tworzàcych struktur´
tych produktów: Êwiadczeƒ medycznych, Êwiadczeƒ piel´gnacyjno-opiekuƒczych,
Êwiadczeƒ finansowych oraz dodatkowo – ze wzgl´du na specyfik´ oferty polskich

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 223



EEG

Rozdzia∏ VI

zak∏adów ubezpieczeƒ – wyodr´bniony zosta∏ modu∏ Êwiadczeƒ wypadkowych; po-
mini´to natomiast modu∏ Êwiadczeƒ logistycznych, g∏ównie ze wzgl´du na niewielkie
zró˝nicowanie w tym zakresie prezentowane w ofertach i deklaratywnie zapisywane
w ogólnych warunkach ubezpieczenia (nie podj´to, niestety, badania, jak deklaro-
wane Êwiadczenia logistyczne sà realizowane w praktyce). Na u˝ytek komentowanego
badania opracowany zosta∏ schemat klasyfikacyjny modu∏ów i Êwiadczeƒ zdrowotnych
w produktach oferowanych na polskim rynku ubezpieczeƒ zdrowotnych. Na jego pod-
stawie powsta∏a tabela s∏u˝àca do kwalifikowania i rejestrowania poszczególnych
Êwiadczeƒ w kolejno analizowanych 188 produktach oferowanych przez 16 zak∏adów
ubezpieczeƒ dzia∏u II i 19 zak∏adów dzia∏u I. Wzór tabeli oraz uzyskane wyniki –
w aneksie – Za∏àcznik Nr 1., s. 175-186. W analogiczny sposób analizowane byç mogà
produkty o mniej z∏o˝onej strukturze wewn´trznej – produkty quasi-ubezpieczenia
publicznego oraz abonamenty oferowane przez prywatne centra medyczne, które mogà
byç traktowane równie˝ jako produkty quasi-ubezpieczeniowe (M. Arendarski, Ko-
mercyjne towarzystwa ubezpieczeniowe i prywatne centra medyczne w Polsce – oferta
Êwiadczeƒ zdrowotnych i ich umiejscowienie w systemie ochrony zdrowia, praca pody-
plomowa wykonana pod kierunkiem R. Holly, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, 2013).
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UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  

WW SSYYSSTTEEMMAACCHH  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡  

SSPPOO¸̧EECCZZNNYYCCHH  II ZZDDRROOWWOOTTNNYYCCHH

Toczàca si´ publiczna debata nad efektywnoÊcià systemów zabez-
pieczeƒ spo∏ecznych, w tym systemu ochrony zdrowia, przebiega równo-
legle w kilku, stosunkowo niezale˝nych od siebie nurtach: (1) metodo-
logicznie zdyscyplinowanych badaƒ naukowych, (2) analiz eksperckich
zorientowanych na diagnozowanie okreÊlonych rozwiàzaƒ oraz (3)
publicznego dyskursu, którego faktycznym celem jest przede wszystkim
pozyskanie powszechnej akceptacji dla rekomendowanych przez
poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia koncepcji
reform i zasad ich wdra˝ania. Niezale˝nie od racji i wagi argumentów
prezentowanych w ramach dwóch pierwszych nurtów owej debaty,
wydaje si´, ˝e o przysz∏ym kszta∏cie systemu ochrony zdrowia przesà-
dzaç b´dzie przede wszystkim wynik debaty w nurcie trzecim – w po-
wszechnym publicznym dyskursie, wprawdzie nieod˝egnujàcym si´
od naukowych dowodów i eksperckich argumentacji, jednak˝e wy-
korzystujàcym je g∏ównie do forsowania w∏asnych racji, odwo∏ujàcym
si´ ponadto do tradycji, stereotypów, a nawet uprzedzeƒ. Je˝eli zatem

EEH

B_5_ka  20/6/13  19:34  Page 225



celem dyskursu naukowego jest nie tylko ustalanie obiektywnych
racji, ale równie˝ bardziej efektywne, bezpoÊrednie wp∏ywanie na bieg
wydarzeƒ, na proces dokonujàcej si´ zmiany, analiza naukowa musi
uwzgl´dniaç równie˝ t´ formu∏´ dyskursu, taka bowiem wydaje si´ naj-
bardziej powszechnie zrozumia∏a i perswazyjna. 

Stàd w pierwszej cz´Êci niniejszego rozdzia∏u (podrozdzia∏ 7.1.),
poprzez rekapitulacj´ prezentowanych ju˝ argumentów, podejmo-
wane sà wàtki rozwa˝aƒ bezpoÊrednio nawiàzujàce do przebiegu
i wyników rzeczonej publiczno-politycznej debaty. Podstawa pre-
zentowanych w tej cz´Êci rozdzia∏u tez i argumentów oraz wynika-
jàcych z nich wniosków, sà zarówno osobiste obserwacje autora, jako
aktywnego uczestnika wielu przedsi´wzi´ç reformatorskich polskiego
systemu ochrony zdrowia w latach 1994-2007, jak te˝ liczne publi-
kacje prasowe (g∏ównie reporta˝e – opisy przypadków), ró˝nej rangi
opracowania eksperckie i analizy, a tak˝e publicystyka w pismach
bran˝owych – ubezpieczeniowych oraz z zakresu ochrony zdrowia.

Natomiast druga cz´Êç rozdzia∏u (podrozdzia∏ 7.2.) poÊwi´cona
jest poszukiwaniu we wspó∏czesnych koncepcjach wyjaÊniajàcych
przyczyny i proponujàcych rozwiàzania impasu, w jakim znajduje si´
obecnie doktryna tzw. opiekuƒczego paƒstwa dobrobytu (welfare
state), argumentów na rzecz g∏ównej tezy tej ksià˝ki, zgodnie z którà
wyraêna, sta∏a poprawa efektywnoÊci ka˝dego systemu ochrony zdrowia
zale˝y od stopnia i sposobu, w jakim danemu systemowi zostanie
nadany charakter ubezpieczeniowy.

EEI
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7.1. UBEZPIECZENIE W PROJEKTOWANIU STRATEGII

OCHRONY ZDROWIA I PLANOWANIU POLITYKI

ZDROWOTNEJ

Jak ju˝ dowodzi∏em w pierwszych rozdzia∏ach, ubezpieczenie
mo˝e okazaç si´ przydatne w ka˝dym systemie ochrony zdrowia, bez
wzgl´du na model zabezpieczenia, w ramach którego dany system
funkcjonuje. Zakres i sposób jego wykorzystywania w poszczegól-
nych systemach jest jednak bardzo zró˝nicowany – dla niektórych
systemów ubezpieczeniowe zasady stanowià fundament ich organi-
zacji i funkcjonowania (np. we wspó∏czesnym systemie holender-
skim), dla innych majà charakter jedynie wspomagajàcy, w jeszcze
innych traktowane sà ornamentacyjnie (prawdopodobnie wy∏àcznie
ze wzgl´du na pozytywne konotacje, jakie wià˝à si´ z terminem „ubez-
pieczenie”) lub wr´cz zgo∏a deklaratywnie, w których jest ono jedynie
pustà nazwà, stosowanà chocia˝by ze wzgl´du na analogi´ do okre-
Êleƒ funkcjonujàcych ju˝ w innych krajach. 151 

Dokonujàce si´ zmiany polityczne, spo∏eczne, kulturowo-cywi-
lizacyjne, gospodarcze, Êrodowiskowe, technologiczne, generujà coraz
to nowe zagro˝enia, powodujà koniecznoÊç ciàg∏ego dostosowywania
do tych zagro˝eƒ wszystkich systemów zabezpieczeƒ s∏u˝àcych spraw-
nemu funkcjonowaniu paƒstwa, spo∏eczeƒstwa, gospodarki. W kon-
sekwencji, ustawicznie korygowane sà zarówno cele tych zabezpieczeƒ,
w tym g∏ównie ich tzw. priorytety, jak te˝ sposoby realizacji tych celów.
Rzadziej bywa restrukturyzowany sam system zabezpieczeƒ, stanowi
on bowiem zinstytucjonalizowanà cz´Êç organizacji paƒstwa (co naj-
wy˝ej reorganizacji podlega infrastruktura systemu). 

EEJ
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151 Formalnie rzecz bioràc, trudno z tego powodu si´ z˝ymaç (ubezpieczenie jest
przecie˝ jedynie instrumentem polityki zdrowotnej) nawet wtedy, gdy polityka wy-
korzystuje je nadmiernie cz´sto do celów niezgodnych lub wr´cz sprzecznych z ideà
ubezpieczenia; jako ideologicznie i politycznie neutralny instrument, mo˝e byç bowiem
stosowane nie tylko w zbo˝nych celach.
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Wprowadzane przez polityków korekty celów i sposobów ich
osiàgania, najcz´Êciej w ramach og∏aszanych kolejnych narodowych
lub regionalnych planów strategicznych, ró˝nie sà uzasadniane. Ana-
liza tych uzasadnieƒ wydaje si´ jednak ma∏oistotna, dokonywane
zmiany sà bowiem najcz´Êciej wynikiem przeprowadzanego publicznie,
oficjalnie i zakulisowo przetargu politycznego. 152 Og∏aszane na u˝ytek
publiczny uzasadnienia rzadko odwo∏ujà si´ do potrzeby zadoÊç-
uczynienia wartoÊciom i zasadom, którym wprowadzana reforma
ma, chocia˝by deklaratywnie, s∏u˝yç. Nie odwo∏ujà si´ te˝ do dok-
tryny zdrowotnej, z powodu jej braku. Przywo∏ywany jest natomiast
argument praktycznej u˝ytecznoÊci proponowanej reformy – bo
najskuteczniej rozwiàzuje aktualny problem. Poza kryterium praw-
dy pragmatycznej eksperci rzàdowi stosujà czasem kryterium praw-
dy koherentnej – system reformujemy w imi´ jego jeszcze wi´kszej
doskona∏oÊci, spójnoÊci, formalnej poprawnoÊci („pi´knej formy”).
Najbardziej zaÊ przez nich „ulubione” sà chyba kryteria prawdy
konsensualnej – wprowadzana reforma jest w∏aÊciwa, poniewa˝ jest
s∏uszna, a jest oczywista i s∏uszna, bo takiej w∏aÊnie „pi´knej s∏usz-
noÊci” wszyscy przecie˝ chcemy, bo taka jest dla nas dobra, albo
przynajmniej dla wi´kszoÊci z nas.

Je˝eli wyró˝nimy dwa podstawowe rodzaje strategii:

1) aktywnà – stymulacyjnà, projektujàcà oddzia∏ywanie na
czynniki i okolicznoÊci majàce wp∏yw na kierunek i dy-
namik´ zmiany;

2) reaktywnà – adaptacyjnà, zak∏adajàcà dostosowywanie
systemu (jego struktur, zasad funkcjonowania) do okolicz-
noÊci i wyników dokonujàcej si´ zmiany, 

EEK
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152 Niezale˝nie od tego, oficjalnie podawana argumentacja za proponowanymi
i wprowadzanymi zmianami, wcale nie musi wskazywaç na rzeczywiste motywacje
i intencje autorów tych zmian.
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to w ramach tej pierwszej, aktywnej – stymulacyjnej, wyodr´bniç
jeszcze mo˝emy:

– strategi´ kreatywnà, postulatywnà, narzucajàcà okre-
Êlonà wizj´ (regulatora) przysz∏ego stanu rzeczy, relacji,
przebiegu procesów,

– strategi´ naprawczo – korygujàcà, stymulujàcà, re-
orientujàcà przebieg zmiany w kierunku po˝àdanym
(np. poprzez naprawianie „z∏ego” prawa); 

natomiast w ramach strategii reaktywno – adaptacyjnej wyodr´bniamy:

– strategi´ sankcjonujàcà ukszta∏towanà ju˝ praktyk´
spo∏ecznà, gospodarczà,

– strategi´ porzàdkujàcà, kodyfikujàcà i standaryzujàcà
funkcjonujàce ju˝ normy, obyczaje, procedury.

W ka˝dym z oÊmiu, podejmowanych w Polsce na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat, przedsi´wzi´ç reformatorskich w zakresie
ochrony zdrowia przenikajà si´, w ró˝nym stopniu i w ró˝ny sposób,
wszystkie chyba rodzaje strategii przeprowadzania planowanych
zmian. 153 W efekcie, plany si´ rozmywajà. Jest to u∏omnoÊç typowa
nie tylko dla polskich reform; w ciàgu ostatnich kilkunastu miesi´cy,
na prze∏omie lat 2011-2013, podobny los dzielà reformy zarówno
bu∏garskie, jak i amerykaƒskie.

PoÊród rozlicznych przyczyn niepowodzeƒ podejmowanych
w tym zakresie prób reformatorskich, jak najwa˝niejsze uznaç nale˝y
niewàtpliwie zró˝nicowanie, a nierzadko wr´cz sprzecznoÊç, interesów
podmiotów dzia∏ajàcych w poszczególnych segmentach systemu
ochrony zdrowia oraz grup jego beneficjentów (co zresztà w jeszcze
wi´kszym stopniu zaznacza si´ obecnie w systemie emerytalnym).

EEL
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153 Szerzej: R. Holly, Ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym,
(e-monografia), KIU, Warszawa 2012, s. 92-98.
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Tak wielkie zró˝nicowanie interesów nie∏atwo wpisuje si´ w wizje
organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia oparte na koncep-
cjach ró˝norakich czynników wp∏ywajàcych na zdrowie i postulujà-
cych uwzgl´dnianie tych czynników w ró˝nym stopniu, w ró˝nym
zakresie i w ró˝ny sposób w projektowanych dzia∏aniach na rzecz
ochrony zdrowia. W szczególnoÊci odnosi si´ to do idei zdrowia pu-
blicznego 154 i wynikajàcej z niej postulatów, a w jeszcze wi´kszym
stopniu do postulatów wyprowadzonych z idei tzw. nowego zdrowia
publicznego. 155

OdmiennoÊç potrzeb oraz zakres i dynamika zmian tych po-
trzeb w obr´bie poszczególnych grup spo∏ecznych oraz wynikajàce
stàd sprzecznoÊci interesów stanowià jednà z najwi´kszych prze-
szkód realizacji najbardziej nawet zasadnych merytorycznie strategii
zarzàdzania ochronà zdrowia. W praktyce ˝ycia publicznego owe
rozbie˝noÊci i sprzecznoÊci rozstrzygane sà na ogó∏ w ramach poli-
tycznych przetargów i sporów przy wykorzystaniu procedur parla-
mentarnych. W efekcie, najlepsze nawet koncepcje zabezpieczeƒ
nierzadko przybierajà postaç kalekich, niespójnych wewn´trznie
i tym samym nieefektywnych programów, z góry skazanych na dalsze
ustawiczne modyfikowanie, i to raczej wedle kryteriów s∏usznoÊci
politycznej czy zdolnoÊci zadoÊçuczyniania oczekiwaniom najsil-
niejszych interesariuszy ni˝ merytorycznej poprawnoÊci. Co gorsza,
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154 Koncepcja zdrowia publicznego, sformu∏owana jeszcze w latach dwudziestych
ubieg∏ego wieku przez C. E. A. Winslowa, funkcjonuje obecnie w rozumieniu nada-
nym jej w 1952 r. przez WHO jako „nauka i sztuka zapobiegania chorobom, prze-
d∏u˝ania ˝ycia i promocji zdrowia poprzez zorganizowany wysi∏ek spo∏eczeƒstwa….”
obejmuje szeroki zakres dzia∏aƒ pozamedycznych mogàcych wp∏ywaç na zdrowie
spo∏eczeƒstwa. (J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne: ochrona zdrowia
w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 11.).

155 W myÊl powsta∏ej w latach osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku koncepcji no-
wego zdrowia publicznego, zdrowie stanowi podstawowy zasób jednostki, spo∏ecz-
noÊci lokalnych i ca∏ego spo∏eczeƒstwa, który mo˝e i winien byç wspomagany po-
przez inwestowanie w popraw´ warunków ˝ycia. (J. B. Karski, Praktyka i teoria pro-
mocji zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 13).
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decydujàcy o ich kszta∏cie przetarg polityczny najcz´Êciej ignoruje
równie˝ najbardziej nawet szczytne idee i wartoÊci, na których kon-
cepcje te – przynajmniej deklaratywnie – opierajà si´, wzgl´dnie,
owe idee i wartoÊci sà wybiórczo, manipulacyjnie wykorzystywane
do obrony w∏asnych racji – interesów, przewag, przywilejów.

Naprawianie takich, z gruntu u∏omnych systemów zabezpieczeƒ,
przeprowadzane zazwyczaj pod has∏em niezb´dnej reformy systemu,
w imi´ poprawy jego wydolnoÊci, najcz´Êciej sprowadza si´, niestety,
do kolejnej próby si∏ w ramach rzeczonych politycznych przetargów.
W efekcie, rolnicy ust´pujà górnikom ale zyskujà kosztem nauczy-
cieli, których straty kompensowane sà przywilejami „mundurowych”,
za które zap∏acà emeryci w zamian za obietnic´ Êwiadczeƒ itd. 156

Próbom takich reform rzadko i w niewielkim stopniu towarzyszy
merytoryczny dyskurs publiczny, w ramach którego, w sposób mo˝-
liwie bezstronny mog∏yby byç ukazane wszelkie racje i argumenty,
zalety i wady nowych rozwiàzaƒ. Dyskurs, którego wynikiem by∏by
kompromis merytoryczny, a nie tylko polityczny.
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156 Populizm jest dobrym przyk∏adem ca∏ej rodziny driverów, które trudno jedno-
znacznie zidentyfikowaç, a jeszcze trudniej kontrolowaç i w∏aÊciwie wykorzystywaç
w praktyce spo∏ecznej. Ich specyficznà odmianà, w przypadku systemu ochrony
zdrowia, mo˝e byç bowiem zarówno modyfikacja zakresu Êwiadczeƒ w „koszyku”
powodujàca zró˝nicowanie dost´pu do okreÊlonych Êwiadczeƒ dla okreÊlonych grup
spo∏ecznych, jak te˝ modyfikacja sposobu refundacji leków... Drivery tego typu uru-
chamiajà bowiem ca∏e ciàgi ró˝norakich zdarzeƒ, których bezpoÊrednie i poÊrednie
skutki (najcz´Êciej nie tylko nie planowane przez polityków spo∏ecznych/zdrowotnych,
ale nawet przez nich nie przewidywane) wymuszajà wprowadzanie kolejnych driverów
korygujàcych te niepo˝àdane skutki, nieoczekiwanie pojawiajàce si´ równie˝ w innych
systemach zabezpieczeƒ ryzyk spo∏ecznych – socjalnego, rentowego, emerytalnego.
Znacznie powa˝niejszym driverem ryzyka spo∏ecznego jest populizm w∏adz paƒstwo-
wych, regionu, powiatu, gminy. Jego efektem jest bowiem klientyzm ze wszystkimi
dalszymi tego skutkami: nadmiernym obcià˝eniem bud˝etu paƒstwa wydatkami na
cele publiczne i/lub cele którymi zainteresowane sà jedynie okreÊlone grupy socjo-
demograficzne czy zawodowe, obni˝eniem motywacji i aktywnoÊci zawodowej,
„op∏acalnoÊcià” szybszego przejÊcia na rent´/emerytur´, jak najd∏u˝szego chorowania
i korzystania z zasi∏ku chorobowego, „op∏acalnoÊcià” bycia bezrobotnym itp.
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Wydaje si´ jednak, ˝e dyskurs taki, choçby najbardziej rzetelny,
niewiele zmieni, je˝eli nie towarzyszy mu prowadzony równolegle
proces negocjacyjny pomi´dzy poszczególnymi interesariuszami.
Debata publiczna winna zatem przebiegaç wedle z góry zaplanowa-
nego i na bie˝àco kontrolowanego scenariusza negocjacji spo∏ecznych,
niezale˝nie od mechanizmów wyborczych weryfikujàcych dzia∏ania
polityków. Wyborcy mogà zmieniaç rzàdy i czynià to, aczkolwiek
z coraz mniejszym przekonaniem (frekwencja wyborcza w systemach
demokratycznych systematycznie spada), nie sà bowiem w stanie
jakkolwiek istotnie wp∏ywaç na poszczególne decyzje i dzia∏ania
podejmowane przez polityków, poniewa˝ jest to g∏ównie sfera lob-
bingu a tak˝e bie˝àcych oficjalnych i/lub zakulisowych przetargów
oraz masowej perswazji (coraz skuteczniejszej, dzi´ki rozwijanym
technologiom i technikom oddzia∏ywania, np. neurolingwistycz-
nym) gwarantujàcej spo∏ecznà akceptacj´ owych decyzji i dzia∏aƒ
lub przynajmniej neutralizujàcej nadmierne niezadowolenie z ich
powodu. 157

Jeszcze wi´kszym problemem jest motywowane rozmaitymi in-
teresami zró˝nicowanie celów poszczególnych sektorów: publicznego,
prywatnego, spó∏dzielczego, wzajemnoÊciowego, obywatelskiego
oraz nak∏adajàca si´ na to zró˝nicowanie daleko idàca odmiennoÊç
partykularnych celów interesariuszy systemu. Inaczej postrzegane
sà cele i zadania ochrony zdrowia z perspektywy zdrowia publicznego,
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157 Prace, jakie w dziedzinie teorii negocjacji ukaza∏y si´ w ostatnich latach co-
raz wi´kszy nacisk k∏adà nie tyle i nie tylko na sam psychiczny mechanizm ulegania
perswazji, którym tak ∏atwo manipulowaç, ale w coraz wi´kszym stopniu na mo˝li-
woÊç godzenia interesów uczestników dyskursu, na poszukiwanie „pozytywnego
kompromisu”; Por. np.: R. Fisher, B. Urly, B. Patton, Getting To Yes: Negotiating
Agreement Without Giving In, Houghton Mifflin, Boston 1981 (polskie t∏umaczenie:
R. Fisher, B. Urly, B. Patton, Dochodzàc do tak. Negocjowanie bez poddawania si´,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.); K. Hogan, J. Speakman,
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp∏ywu, Helion, Gliwice 2009; 
J. Lewicki, M. Saunders, B. Barry, J. W. Minton, Zasady negocjacji. Kompendium
wiedzy dla trenerów i mened˝erów, Rebis, Poznaƒ 2005.
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inaczej z perspektywy przemys∏u farmaceutycznego, czy sieci pry-
watnych tzw. centrów medycznych (firm abonamentowych), inaczej
przez diagnostów laboratoryjnych, a jeszcze inaczej przez obywatelskie
fundacje czy stowarzyszenia pacjentów. 

Na projektowanie wszelkich przedsi´wzi´ç w ochronie zdrowia
(podobnie zresztà jak w zakresie wszystkich innych zabezpieczeƒ,
nie tylko spo∏ecznych) ogromny wp∏yw ma wreszcie sposób postrze-
gania, ocena hierarchii wa˝noÊci i wynikajàcy stàd stopieƒ i sposób
uwzgl´dniania poszczególnych uwarunkowaƒ mo˝liwoÊci realizacji
planowanych celów: politycznych, ekonomicznych, spo∏ecznych,
demograficznych, kulturowych, formalno-prawnych, organizacyjno-
-infrastrukturalnych, kadrowo-kompetencyjnych, technologicznych.

Poszczególne rodzaje uwarunkowaƒ okreÊlajà te˝ tworzonym
planom strategicznym ró˝nà perspektyw´ czasowà: polityczne –
kadencyjnà, zgodnà z kalendarzem wyborów w∏adz – (na ogó∏ 4–5-
letnià); ekonomiczne – wyznaczanà przez mo˝liwoÊç realnie prze-
widywanych okresów gospodarczej koniunktury – obecnie na ogó∏
nie d∏u˝szà ni˝ ok. 8-letnià 158; demograficzne – jedno- lub nawet
dwupokoleniowà, czyli oko∏o 40–45-letnià; epidemiologiczne –
wynikajàcà z przewidywanego horyzontu czasowego niezb´dnego
do opracowania technologii skutecznego leczenia okreÊlonej cho-
roby, przygotowania w tym celu w∏aÊciwej infrastruktury i specjali-
stycznych kadr medycznych, na ogó∏, zale˝nie od rodzaju choroby –
10–15-letnià.

W rezultacie rzeczonej ró˝norodnoÊci interesów oraz ich wie-
lorakich uwarunkowaƒ i sytuacyjnych uwik∏aƒ, dzia∏ania podejmo-
wane przez poszczególnych interesariuszy na ró˝nych szczeblach
organizacji ochrony zdrowia sà przewa˝nie niespójne i na tyle nie-
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158 Osiem lat to obecnie najd∏u˝sza chyba perspektywa czasowa w jakiej formu-
∏owane sà najbardziej odwa˝ne prognozy rozwoju gospodarczego przez takie agencje
ratingowe jak S&P, czy Moody’s.
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skoordynowane, ˝e ich efekty nie tylko si´ nie wspierajà, ale nie-
rzadko wzajemnie si´ znoszà. Wynika to tak˝e z komentowanego
ju˝ tutaj faktu, i˝ planom strategicznym owych dzia∏aƒ, niezale˝nie
od oceny ich formalnej poprawnoÊci, brak jest oparcia we w∏aÊciwie
skonstruowanej doktrynie zdrowotnej. Stàd arbitralnoÊç lub zgo∏a
przypadkowoÊç przyjmowanych za∏o˝eƒ, na których plany te si´
opierajà. Cz´sto towarzyszy te˝ temu brak dostatecznej wiedzy
o zasadach doboru w∏aÊciwej strategii dzia∏ania 159, stosownie do ro-
dzaju i charakteru celu, ogólnych i szczegó∏owych uwarunkowaƒ
(w tym w∏asnych mo˝liwoÊci), przewidywanych okolicznoÊci oraz
mo˝liwych i koniecznych sposobów dzia∏ania, ich dynamiki, inter-
wa∏ów czasowych na realizacj´ poszczególnych zadaƒ itp.

Przedstawione domniemanie przyczyn pog∏´biajàcego si´ im-
pasu w sposobie organizacji oraz zarzàdzania ochronà zdrowia,
skutkujàcego chronicznà niewydolnoÊcià systemu majàcego s∏u˝yç
tej ochronie, mo˝e równie˝ wskazywaç powody, dla których ochrona
zdrowia okazuje si´ tak dogodnym przedmiotem sporów wszystkich
opcji politycznych na wszystkich szczeblach w∏adzy, a tak˝e obsza-
rem walki o g∏osy w wyborach i – w przypadku wyborczego sukcesu
– synekurà dla zas∏u˝onych.

Niezale˝nie jednak od stopnia trafnoÊci mo˝liwych domnie-
maƒ i stopnia metodologicznej poprawnoÊci prowadzonych w tym
zakresie analiz, faktem jest, i˝ najbardziej istotne parametry oceny
efektywnoÊci wspó∏czesnych systemów ochrony zdrowia w wi´kszoÊci
krajów wskazujà na ich sta∏y regres, pomimo powszechnie podej-
mowanych od wielu lat dzia∏aƒ naprawczych. Wyprowadzany jest
stàd wniosek, i˝ systemy te, w dotychczasowym ich kszta∏cie i cha-
rakterze ostatecznie si´ ju˝ prze˝y∏y, ˝e zakres ochrony, stopieƒ jej
powszechnoÊci, ponoszone na nià wydatki, przekraczajà mo˝liwoÊci
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159 Mo˝na spekulowaç na ile przesàdza o tym brak wiedzy, dany obyczaj, kultura
Êrodowiskowa lub korporacyjna, nieÊwiadome uleganie utrwalonym stereotypom za-
chowaƒ, albo okreÊlone postawy wobec ryzyka.
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wspó∏czesnego paƒstwa; nale˝y zatem szukaç nowego modelu za-
bezpieczeƒ, znacznie uwalniajàcego paƒstwo od ci´˝aru zobowiàzaƒ
wobec swoich obywateli. Tak w∏aÊnie uzasadnianych jest wiele wpro-
wadzanych rozwiàzaƒ majàcych na celu „ul˝enie” systemowi ochrony
zdrowia – poczynajàc od formalno-ustawowej redukcji ryzyka (np.
przez redefinicj´ „zdrowia” i ograniczenie koszyka gwarantowanych
Êwiadczeƒ) a˝ po tzw. terytorializacj´ polityk publicznych 160, w tym
polityki ochrony zdrowia, co w praktyce cz´sto sprowadza si´ jedynie
do wi´kszego bezpoÊredniego obcià˝ania kosztami ochrony zdrowia
spo∏ecznoÊci lokalnych.

Podejmowane równoczeÊnie próby wprowadzenia do istniejà-
cych obecnie systemów ochrony zdrowia rozwiàzaƒ wyrównujàcych
lub przynajmniej cz´Êciowo korygujàcych dysproporcje pomi´dzy
wysokoÊcià bazowej/dodatkowej sk∏adki i wielkoÊcià ryzyka wno-
szonego do ubezpieczeniowej wspólnoty, ograniczajàcych negatywnà
selekcj´, uruchamiajàce dodatkowe êród∏a zasilania systemu w Êrodki
finansowe, czy stymulujàce jakoÊç oferowanych Êwiadczeƒ, majà jed-
nak˝e bardzo ograniczone mo˝liwoÊci poprawiania efektywnoÊci
tych systemów, tym bardziej, ˝e przewa˝nie wprowadzane sà inter-
wencyjnie i traktowane jako protezy w ramach koniecznych dzia∏aƒ
o charakterze naprawczym. 161 Przede wszystkim jednak sà to prze-
wa˝nie dzia∏ania typowo naprawcze, zorientowane na usprawnianie
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160 Pomijam tutaj inne, g∏´bsze i bardziej merytoryczne racje uzasadniajàce tery-
torializacj´ i regionalizacj´ polityk publicznych.

161 Poza wymienionymi ju˝ – Risk Adjustment, Risk Sharing czy sk∏adatkiem hi-
potecznym, proponowane sà wdro˝enia rozwiàzaƒ opartych na takich mechanizmach,
jak „community rating” czy „free enrolment”, jednak˝e sposób uÊrednienia – „wyrów-
nywania” sk∏adki, niezale˝nie od wieku, p∏ci i stanu zdrowia, wprowadzany przez tego
typu mechanizmy, trudny jest do jednolitego stosowania, szczególnie w przypadku
ró˝nych rodzajów ubezpieczeƒ zdrowotnych. Natomiast rozwiàzania oparte np. na
koncepcjach utworzenia systemu Odpowiedzialnej Ochrony Zdrowia (Accountable
Care Organizations – ACO) – organizacji podmiotów, g∏ównie Êwiadczeniodawców,
ale tak˝e ubezpieczycieli, zorientowanych na jakoÊç, koszt i efekt (wyleczenie), za
z góry op∏aconà sk∏adk´ w zamian za utrzymanie pacjenta „w zdrowiu”, sà w USA
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samego systemu ochrony zdrowia, a nie na modyfikowanie modelu
zabezpieczenia zdrowotnego, którego ów system jest jedynie okreÊlonà
instytucjonalizacjà. W tej sytuacji, uprawnianie polityki zdrowotnej,
pozbawionej politykospo∏ecznych imponderabiliów i oparcia w wy-
raênie wyartyku∏owanej doktrynie polega, co najwy˝ej, na dobieraniu
i dostosowywaniu rzeczonych instrumentów naprawczych do reali-
zacji celów strategicznych planów ochrony zdrowia, powstajàcych g∏ów-
nie w wyniku wspomnianych, politycznych przetargów.

Nie chodzi tutaj o deprecjonowanie roli polityki w zarzàdzaniu
konfliktem spo∏ecznym, jaki generuje i ciàgle o˝ywia dokonujàca si´
zmiana, w wyniku której powstaje koniecznoÊç ustawicznego uzgad-
niania interesów poszczególnych grup interesariuszy systemu. Jed-
nak˝e, skoro ju˝ jesteÊmy skazani na ciàg∏e uczestnictwo w komen-
towanym tutaj przetargu politycznym i na ponoszenie skutków tego
przetargu, winniÊmy szukaç mo˝liwoÊci zabezpieczania swoich inte-
resów w sposób bardziej pewny i przewidywalny, ni˝ umo˝liwiajà to
demokratyczne mechanizmy kontroli politycznych decyzji. Wydaje
si´, ˝e wobec braku wyraziÊcie sformu∏owanej doktryny zdrowotnej
i politykospo∏ecznych imponderabiliów, najlepszym zabezpieczeniem
interesów przed niewiarygodnoÊcià politycznych deklaracji i nie-
przewidywalnoÊcià politycznych decyzji b´dzie jednoznaczne zdefi-
niowanie tych interesów ich w kategoriach ryzyka i obwarowanie
stosownymi umowami gwarantujàcymi równie jednoznacznie zdefi-
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dopiero na etapie debaty publicznej; podobnie jak dyskutowana w Polsce koncepcja
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (aczkolwiek ramy prawne dla tego typu rozwià-
zaƒ okreÊlajà ju˝ przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki i rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712, z póên. zm.) oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z póên. zm.),
czy instytucja kontraktów wojewódzkich, która, mimo mocnego oparcia w zapisach
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, wcià˝ jest niedoceniana przez woje-
wódzkie samorzàdy (R. Matczak, Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regio-
nalnej w Polsce, niepublikowana praca doktorska, Szko∏a G∏ówna Handlowa, KE-S,
Warszawa 2013). Szansa na przejÊcie z etapu samorzàdowej administracji terytorialnej
do etapu w pe∏ni upodmiotowionych w∏adz terytorialnych (wojewódzkich), pozostaje
nadal nie wykorzystana.
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niowane Êwiadczenia i dost´p do tych Êwiadczeƒ. Mo˝liwoÊci takie
dajà w∏aÊnie regu∏y i metody ubezpieczeniowe, które – dzi´ki pre-
cyzyjnemu zapisaniu w kontrakcie/umowie zasad ochrony naszych
interesów – stosunkowo najbardziej realnie gwarantujà dost´p do
okreÊlonych dóbr na warunkach pe∏nej równoÊci. 

˚aden system (jako organizacja) nie istnieje in vitro, jest bowiem
uzale˝niony od otoczenia – przede wszystkim od innych organizacji/
systemów. Im bardziej autonomiczny, tym na ogó∏ s∏abszy, mniej
efektywny, bo nie znajdujàcy wsparcia w otoczeniu ze strony innych
wspó∏wyst´pujàcych systemów, hierarchicznie nadrz´dnych, pod-
rz´dnych lub równorz´dnych ze wzgl´du na wspólne/podobne misje,
cele, zadania, które w∏aÊnie okreÊlajà relacje mi´dzy tymi systemami.
Im bli˝sza wspólnota misji, celów i zadaƒ systemów, tym wi´ksza mo˝-
liwoÊç ich wzajemnego wspierania si´, zwi´kszania efektywnoÊci
dzia∏ania ka˝dego z nich, ale te˝ tym wi´ksze ryzyko niepowodzenia
w przypadku braku wspó∏dzia∏ania lub – co gorsza – negatywnego od-
dzia∏ywania na siebie. 

Wzajemne warunkowanie si´ powiàzanych ze sobà systemów
powoduje tak˝e zagro˝enie tzw. ryzykiem systemowym. W ubezpie-
czeniowej teorii zarzàdzania ryzykiem, ryzyko systemowe (zwane
równie˝ transferowym) wyst´puje wtedy, gdy zawodzi jeden z ele-
mentów organizacji i jego defekt przenosi si´ na efektywnoÊç innych
jej elementów, w najwi´kszym jednak stopniu na te elementy, z któ-
rymi pozostaje on w najwi´kszym, najsilniejszym zwiàzku.

Ryzyko to, w „podr´cznikowy” wr´cz sposób, odnosi si´ do wszyst-
kich ryzyk spo∏ecznych i odpowiadajàcych im poszczególnych syste-
mów zabezpieczeƒ, które w istocie stanowià jednà organizacj´ po-
wiàzanych wzajemnie (pod) systemów.

Tak jak wiele ró˝norakich ryzyk chorobowych i ryzyk pozacho-
robowych „sk∏ada si´” na ryzyko utraty zdrowia, tak te˝ poszczególne
spo∏eczne ryzyka mogà byç postrzegane jako agregaty bardziej szcze-
gó∏owych ryzyk rodzajowych: biedy, bezdomnoÊci, bezrobocia, staroÊci,
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niepe∏nosprawnoÊci, wykluczenia. Wszystkie te ryzyka tworzà aglo-
merat okreÊlany mianem ryzyka spo∏ecznego (braku bezpieczeƒstwa
spo∏ecznego). Je˝eli zatem uznajemy, ˝e ryzyka te sk∏adajà si´ na
jeden spójny system wzajemnie alimentujàcych si´ i warunkujàcych
ryzyk i zagro˝eƒ, zarzàdzanie którymkolwiek z ryzyk szczegó∏owych
nie mo˝e ignorowaç jego wielorakich relacji z pozosta∏ymi elemen-
tami zbioru, do którego wszystkie one nale˝à.

Diagnoza stanu bezpieczeƒstwa spo∏ecznego winna wskazywaç
na te ryzyka szczegó∏owe (elementy ryzyka spo∏ecznego), które sta-
nowià o równowadze owego stanu. Natomiast wszelkie próby sty-
mulowania któregokolwiek z ryzyk szczegó∏owych muszà uwzgl´d-
niaç wp∏yw, jaki ta ingerencja wywo∏a w strukturze ca∏ego zbioru i –
w efekcie – wp∏ynie na ryzyko spo∏eczne (stopieƒ bezpieczeƒstwa
spo∏ecznego).

Wynika stàd zadanie zidentyfikowania i precyzyjnego zdefinio-
wania wszystkich aktualnie istotnych ryzyk oraz przygotowania od-
powiedniego repertuaru metod i instrumentów neutralizacji owych
ryzyk. Na tej podstawie móg∏by zostaç utworzony wspólny, we-
wn´trznie zrównowa˝ony koszyk gwarantowanych Êwiadczeƒ w za-
kresie ogólnego zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊlajàcy te wszystkie
Êwiadczenia, które oka˝à si´ niezb´dne do kompleksowego zaopa-
trywania beneficjentów systemu w owe dobra, przynajmniej na po-
ziomie „minimalnego optimum”.

Ryzyko systemowe jest tym mniejsze im (niezale˝nie od innych
uwarunkowaƒ) mniejszy, mniej z∏o˝ony jest dany system. System ten
musi byç jednak przy tym mo˝liwie autonomiczny wzgl´dem orga-
nizacji nadrz´dnej, której jest elementem i/lub pozostaje z nià w okre-
Êlonych relacjach. Stàd skutecznym sposobem na zminimalizowanie
tego ryzyka, w przypadku polskiego systemu ochrony zdrowia, mo˝e
byç – na przyk∏ad – jego terytorializacja i regionalizacja.

Nadmierna autonomia regionów mo˝e jednak istotnie os∏abiç
ca∏y ów „regionalny” system, w∏aÊnie z powodu braku naturalnego
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wsparcia ze strony organizacji nadrz´dnej. Ubezpieczeniowy model
systemu ochrony zdrowia minimalizuje to ryzyko, w∏aÊnie dzi´ki
„systemowym” gwarancjom przys∏ugujàcym wszystkim cz∏onkom
zbiorowoÊci ryzyka, niezale˝nie od tego w jaki sposób i na jakich
zasadach b´dà oni posegmentowani – wed∏ug kryteriów przynale˝-
noÊci regionalnej, bran˝owej czy kategorii socjodemograficznej.
Pozwala zatem na daleko idàcà regionalizacj´ wszystkich polityk
publicznych, w tym polityki zdrowotnej, co w konsekwencji daje
mo˝liwoÊç lepszego uwzgl´dniania specyfiki potrzeb lokalnych spo-
∏ecznoÊci i szybszego reagowania na te potrzeby. Regionalna poli-
tyka zdrowotna mo˝e dzi´ki temu staç si´ du˝o bardziej skuteczna
i efektywna.

Zak∏adamy zatem, ˝e konsekwentne wprowadzenie paradygmatu
ubezpieczeniowego, podporzàdkowanie organizacji sub-systemów
jednolitym zasadom ubezpieczeniowym, stanowi szans´ nie tylko na
wspó∏dzia∏anie tych systemów, ale te˝ na takie ich powiàzanie, ˝e –
dzi´ki temu – w miejsce zagro˝enia ryzykiem systemowym wystàpi
efekt synergii. 

Projektujàc ca∏y z∏o˝ony model i system ogólnego zabezpieczenia
spo∏ecznego, w tym model zabezpieczenia zdrowotnego, i odpowia-
dajàcy mu system ochrony zdrowia nie mo˝na wreszcie zignorowaç
refleksji nad etapem, kierunkiem i dynamikà zmian cywilizacyjnych,
jakim wspó∏czeÊnie podlegajà europejskie (a tak˝e pozaeuropejskie)
spo∏eczeƒstwa. Refleksji, która przede wszystkim winna daç odpo-
wiedê na pytanie, „czy wspó∏czesnà cywilizacj´ europejskà cechuje
pe∏na wigoru m∏odoÊç, ufny wiek dojrza∏y, czy mo˝e ju˝ bezsilna
staroÊç?” Je˝eli zgodzimy si´ z poglàdem cytowanego N. Davisa162,
˝e oto stoimy na progu schy∏kowego okresu obecnego etapu rozwoju
cywilizacyjnego Europy, niewàtpliwie przysz∏ym doktrynom i stra-
tegiom zabezpieczenia zdrowotnego nale˝y nadaç charakter bardziej
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162 N. Davis, Europe: a history, Oxford U. Press 1966; t∏umaczenie E. Tabakowska
(Europa – rozprawa historyka z historià, Znak, Kraków 2002, s. 126).
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konserwatywno-zachowawczy ni˝ liberalno-ekspansywny, a odpo-
wiadajàce im modele systemów ochrony zdrowia winny byç w wi´kszym
stopniu adaptacyjne do zmieniajàcych si´ potrzeb zdrowotnych, ni˝
kreujàce te potrzeby. W ka˝dym razie wydaje si´, ˝e o zakresie, stop-
niu ich adaptacyjnego jak te˝ kreatywnego charakteru winna przesà-
dzaç du˝o szersza i g∏´bsza refleksja, uwzgl´dniajàca nie tylko proste
wskaêniki ekonomiczne, demograficzne czy epidemiologiczne. Nie-
wàtpliwie refleksja taka winna te˝ towarzyszyç wszelkim próbom pro-
jektowania i konstruowania jednolitego, europejskiego, ponadna-
rodowego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego w∏aÊciwego dla wspó∏-
czesnego paƒstwa dobrobytu.

7.2.    KONTRAKTY UBEZPIECZENIOWE

W SYSTEMIE POWSZECHNEGO

ZABEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO

W prowadzonym w ciàgu ostatniego çwierçwiecza dyskursie
naukowym i toczàcej si´ równolegle debacie publicznej wskazywane
sà coraz to nowe fakty i pojawia si´ coraz wi´cej argumentów uza-
sadniajàcych tez´, i˝ powszechne w XX wieku prawo do Êwiadczeƒ
spo∏ecznych dla wszystkich obywateli oraz rozliczne dodatkowe
przywileje dla licznych grup socjodemograficznych w dost´pie do
tych dóbr, w wieku XXI nie b´dà ju˝ stanowi∏y fundamentu euro-
pejskiego paƒstwa dobrobytu. Przesàdzajà o tym dokonujàce si´
zmiany demograficzne, ekonomiczne i kulturowe, które przewarto-
Êciowujà dotychczasowe i generujà nowe ryzyka spo∏eczne, rodzà nowe
potrzeby i oczekiwania, wymuszajà powstawanie nowych technologii
produkcji dóbr i ich dystrybucji. 163 Dotyczy to przede wszystkim
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163 J. P. Mackenbach, The persistence of health inequalities in modern welfare states:
The explanation of a paradox, In Part Special Issue: Challenges to changing health 
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dóbr, którymi sà Êwiadczenia spo∏eczne, powszechnie dystrybuowane
dotychczas poprzez tworzone w tym celu systemy zabezpieczeƒ od-
noszàcych si´ do tradycyjnego katalogu ryzyk spo∏ecznych. 164 Systemy
te mia∏y i majà nadal charakter opiekuƒczy – w ró˝nym stopniu, jednak-
˝e przynajmniej na tyle, na ile wytwarzanie i dystrybucja dóbr s∏u-
˝àcych neutralizowaniu ryzyk spo∏ecznych stanowi∏a i stanowi nadal
jedno z fundamentalnych zobowiàzaƒ paƒstwa wobec obywateli.
W wyniku dokonujàcych si´ przeobra˝eƒ spo∏eczno-gospodarczych
zakres zobowiàzaƒ paƒstwa ulega systematycznej redukcji. Istnieje
zasadna obawa, ˝e redukcja ta wkrótce osiàgnie poziom, który mo˝e
okazaç si´ nie tylko nieadekwatny w stosunku do obiektywnych po-
trzeb i spo∏ecznych oczekiwaƒ w tym zakresie, ale nawet mo˝e staç
si´ zarzewiem niepokojów spo∏ecznych o trudnych do przewidzenia
skutkach. 165
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behaviors in developing countries, „Social Science & Medicine”, 75 (4) 2012, s. 761-769;
P. H. Lindert, Growing public: Is the welfare state mortal or exportable?, University of
California – Davis, 2005; K. Michelsen, H. Brand, „Health 2020” – The New European
Framework Strategy of WHO, Gesundheitswesen, 74 (12) 2012, s. 771-777; M. Polic,
D. Kos, N. Zeleznik, Genesis of an approach: from public non-participation to its action
in LILW site selection process in Slovenia, Ljubljana 2006.

164 A. Alesina, E. Glaeser, Fighting Poverty in the US and Europe: A World of
Difference, Oxford University Press, 2004; H. P. Kitschelt, Z. Mansfeldova, M. Mar-
kowski, G. Toka, Post-Communist Party Systems, Competition, Representation, and
Inter-Party Cooperation, Cambridge University Press, 1999; Y. Jorens, The evolution
of social policy in the European Union, „Social Policy”, 2005, s. 29-33; H. Maarse, 
E. Bartholomée, A Public-Private analysis of the New Dutch Health Insurance System,
„European Journal of Health Economics”, 8 (2007), s. 77-82.

165 P. De Vos, H. Dewitte, P. Van der Stuyft, Unhealthy European health Policy,
„International Journal of Health Services”, 34 (2) 2004, s. 255-269; OECD, Health
Care Reform: Controlling Spending and Increasing Efficiency. Economic Department
Working Papers 149, OCDE/GD (94) 101, Paris, 1994; K. A. Van der Wel, E. Dahl,
K. Thielen, Social inequalities in „sickness”: does welfare state regime type make a difference?
A multilevel analysis of men and women in 26 European countries, „International
Journal of Health Services”, 42 (2) 2012, s. 235-255; W∏. Anio∏, Europa Socialna in
statu nascendi, [w:] Anio∏ W∏., Duszczyk M., Zawadzki P. W. (red.), Europa Socjalna.
Iluzja czy rzeczywistoÊç?, ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 15-41. 
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Pog∏´biajàca si´ równoczeÊnie ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa ryzy-
ka166, stymulowana narastajàcymi zagro˝eniami, mo˝e okazaç si´
szczególnie wra˝liwa na niedostatek czy wr´cz brak zabezpieczeƒ
podstawowych potrzeb spo∏ecznych. Wobec wycofywania si´ paƒstw
ze zobowiàzaƒ wobec obywateli – szczególnie ze zobowiàzaƒ opar-
tych na niewydolnych systemach mi´dzypokoleniowych umów spo-
∏ecznych i przy równoczesnym braku realnych, odpowiadajàcych
wspó∏czesnym potrzebom i warunkom rozwiàzaƒ w zakresie wytwa-
rzania i dystrybucji dóbr s∏u˝àcych tym potrzebom, mogà pojawiaç
si´ inicjatywy spo∏eczne oferujàce populistyczne, równie nierealne
i destrukcyjne rozwiàzania, którym w tych warunkach trudno ju˝
b´dzie przeciwstawiç racjonalne, spo∏ecznie zasadne programy, nawet
je˝eli programy takie powstanà. Brak oferty rozwiàzaƒ odpowied-
nich do aktualnych potrzeb i oczekiwaƒ mo˝e sprawiç, ˝e wraz z po-
czàtkiem wyczekiwanego okresu stabilizacji i rozwoju gospodarczego,
paradoksalnie, rozpocznie si´ nowa era niepokojów, roszczeƒ, trud-
nych do kontrolowania i niemo˝liwych do przewidzenia inicjatyw
i ruchów spo∏ecznych. Wizj´ t´ potwierdzajà doÊwiadczenia ostat-
niego tylko pi´çdziesi´ciolecia – od ruchu sytuacjonistów, po ruch
oburzonych. Powstaje zatem potrzeba stworzenia nowego wzorca/
modelu paƒstwa dobrobytu, odwo∏ujàcego si´ do nowych symboli
odpowiadajàcych wspó∏czesnym potrzebom, a zarazem wywodzà-
cym si´ z systemu wartoÊci i imponderabiliów wspó∏czesnych Euro-
pejczyków, modelu mo˝liwego do wdro˝enia w paƒstwach UE ró˝-
niàcych si´ etapem rozwoju gospodarczego, tradycjami, kulturowymi,
orientacjami ideologicznymi i politycznymi. 167

Zakres i stopieƒ niepewnoÊci spo∏eczeƒstw zwi´ksza si´ i po-
g∏´bia równie˝ w zwiàzku z pojawianiem si´ i narastaniem zagro˝eƒ
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166 U. Beck, A. Giddensem, S. Lashem, Reflexive Modernization. Politics, Tradition
and Aesthetics in the Modern Social Order, 1994; U. Beck, E. Grande, Das kosmo-
politische Europa. Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne, 2004; U. Beck,
Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986.

167 J. Habermas, Zur Verfassung Europas, Berlin 2011.
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nowych. 168 Narasta i pog∏´bia si´ tym bardziej, im mniej pewne oka-
zujà si´ dotychczasowe „stare” systemy zabezpieczeƒ. 169 Odpowie-
dzià na te niepokoje mogà byç tylko nowe, bardziej „przystajàce”
do wspó∏czesnych realiów spo∏ecznych, metody i instrumenty gwa-
rantujàce (lub przynajmniej umo˝liwiajàce) zaspokojenie tych ru-
dymentarnych ludzkich potrzeb, które (s∏usznie czy nies∏usznie)
agregujemy i nazywamy potrzebà bezpieczeƒstwa spo∏ecznego, zaÊ
system, który ma gwarantowaç zaspokajanie tej potrzeby – zabezpie-
czeniem spo∏ecznym. 170

Poszukiwania nowych interpretacji idei welfae state i odpowia-
dajàcych im nowych rozwiàzaƒ systemowych owocujà ju˝ projektami
powszechnych spo∏ecznych kontraktów, zawieranych przez przed-
stawicieli izb gospodarczych, stowarzyszeƒ pracodawców, zwiàzków
zawodowych oraz agend rzàdowych. Projekty te jednak˝e sprowa-
dzajà si´ na ogó∏ do deklaratywnych ustaleƒ dotyczàcych wspólnych
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168 F. Adam, Mapping social capital across Europe: findings, trends and methodo-
logical shortcomings of cross-national surveys, „Social Science Information”, 47 (2)
2008, s. 159-186; J. P. Mackenbach, The persistence of health inequalities in modern
welfare states: The explanation of a paradox, In Part Special Issue: Challenges to changing
health behaviours in developing countries, „Social Science & Medicine”, 75 (4) 2012,
s. 761-769.

169 C. Bambra, G. Netuveli, T. A. Eikemo, Welfare state regime life courses: the
development of western European welfare state regimes and age-related patterns of edu-
cational inequalities in self-reported health, „International Journal of Heath Services”,
40 (3) 2010, s. 399-420; C. Bambra, Work, worklessness and the political economy of
health inequalities, „Journal Of Epidemiology And Community Health”, 65 (9) 2011,
s. 746-750, Date of Electronic Publication: 2011 Jan 30; W. P. M. M. Van de Ven,
K. Beck, C. Van de Voorde, J. Wasem, I. Zmora, Risk adjustment and risk selection
in Europe: 6 years later, „Health Policy”, 83 (2007).

170 T. A. Eikemo, C. Bambra, K. Joyce, E. Dahl, Welfare state regimes and inco-
me-related health inequalities: a comparison of 23 European countries. Eur J Public
Health, 18 (6) 2008, s. 593-599; F. Unger, Health is wealth: considerations to european
healthcare, Prilozi, 33 (1) 2012, s. 9-14; W∏. Anio∏, Unia Europejska jako wspólnota
socjalna, [w:] Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W. (red.), Europeistyka. Podr´cznik
akademicki, tom 2, PWN, Warszawa 2012, s. 71-180.
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wartoÊci i celów, obszarów ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego, w ramach
których cele te majà byç realizowane oraz Êrodków i sposobów ich
realizacji. 171 Nie sà mi jednak znane próby wykorzystania regu∏ umowy
ubezpieczenia do konstruowania takich kontraktów. Natomiast celem
równolegle podejmowanych wysi∏ków zmierzajàcych do opracowania
wspólnego europejskiego jednolitego wzorca umowy ubezpieczenia
jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania europejskiego
rynku ubezpieczeniowego. 

KorzyÊci wynikajàce z opracowania i upowszechnienia wspólnego
europejskiego, jednolitego wzorca umowy ubezpieczenia, dostrze-
˝one ju˝ przed laty, sk∏oni∏y grup´ naukowców z kilkunastu krajów
do podj´cia projektu „Restatement of European Insurance Con-
tract Law”, którego celem jest stworzenie podstawowych zasad
konstrukcji uniwersalnej umowy ubezpieczenia – Principles of Euro-
pean Insurance Contract Law (PEICL). 172
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171 Dobrym tego przyk∏adem jest s∏oweƒski Gaudlines for the Social Contract
2012-2017.

172 J. Basedow (et. all), Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)
– General Part, Sellier European Law Publishers, Munich 2009; J. Basedow, T. Fock (eds.),
Europäisches Versicherungsvertragsrecht, vols. 1 & 2, Mohr Siebeck, Tübingen 2002;
J. Basedow, The European Insurance Market, Harmonisation of Insurance Contract
Law, and Consumer Policy, Connecticut Insurance Law Journal, 7 (2000); J. Basedow,
The case for a European insurance contract code, Journal of Business Law, 2001; 
J. Basedow, Why insurance contract law in Europe should be harmonised”, Nordisk
Försäkringstidskrift, 2002; J. Basedow, J. S. Scherpe, Das internationale Versiche-
rungsvertragsrecht und „Rom I”’ in Stephan Lorenz, Festschrift für Andreas Heldrich
zum 70. Geburtstag, Beck, München 2005; M. Blaas, Harmonisierung des europäischen
Vertragsversicherungsrechts, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung, 2000; M. Blaas, A. K. Pontiller, P. Morandell, Vorvertragliche
Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers im europäischen Vergleich’, Versicherungsrund-
schau, 2001; Ch. Brömmelmeyer, Principles of European Insurance Contract Law,
“European Review of Contract Law”, 7 (3) 2011, s. 445; M. Clarke, Aggravation of risk
during the insurance period, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 2004;
M. Clarke, First Working Session of Project Group “Restatement of European Insurance
Contract Law” on 10 September 1999 in Innsbruck, Austria, “British Insurance Law 
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Association Journal”, 102 (2000), s. 31; M. Clarke, H. Heiss, Towards a European In-
surance Contract Law? Recent Developments in Brussels, Journal of Business Law, 2006;
H. Cousy, Komt er dan toch een Europese harmonisatie van het verzekeringscontracten-
recht?, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht/Revue de Droit Commercial Belge
2007/8; B. Dufwa, Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL), Särtryk ur Juri-
disk Tidskrift 2010, nr 2, s. 351; E. Erlenbach, Auf dem Weg zum europäischen Versicherung-
s-vertragsrecht, Versicherungswirtschaft, 2008; A. Fuchs (ed.), European Contract Law
– ERA Forum Special Issue 2008, ERA Forum scripta iuris europaei, Springer, Heidel-
berg 2008; D. Fuchs, Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie wybranych przepisów
ogólnych o umowie ubezpieczenia w Êwietle prac Project Group on a Restatement of Euro-
pean Insurance Contract law, Rozprawy Ubezpieczeniowe, 7/8 (2007), s. 32; H. Heiss
(ed.), An Internal Insurance Market in an Enlarged European Union, VVW, Karlsruhe
2002; H. Heiss, Das Kollisionsrecht der Versicherungsverträge nach Rom I und II’, Ver-
sicherungsrecht 2006; H. Heiss, Insurance Contracts in Rome I: Another recent failure
of the European legislature’ in Petar Sarcevic, Andrea Bonomi and Paul Volken, Year-
book of Private International Law, 10(2008); Sellier, Munich; H. Heiss, Reform des
internationalen Versicherungsvertragsrechts, „Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-
wissenschaft”, 2007; H. Heiss, The Common Frame of Reference (CFR) of European
Insurance Contract Law, „European Journal of Commercial Contract Law“,
1(2009); H. Heiss, Towards a European Insurance Contract Law: Restatement – Common
Frame of Reference – Optional Instrument?, Internationale Juristenvereinigung
Osnabrück, 13 (2006); H. Heiss, M. Van Popering, Richting Europees Verzekeringso-
vereenkomstenrecht: Restatement – Common Frame of Reference – Optioneel instrument?,
Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2007; H. Heiss, Der Vorentwurf einer “Gesamt-
revision des BG über den Versicherungsvertrag (VVG)” im Lichte der europäischen En-
twicklungen, Haftung und Versicherung, 2007; H. Heiss, Die Direktklage vor dem EuGH,
Versicherungsrecht, 2007; L. D. Loacker, Europäisches Versicherungsvertragsrecht,
[w:] D. Looschelders, P. Pohlmann (eds.), Versicherungsvertragsgesetz – Kommentar,
Heymanns, Cologne 2009; L. D. Loacker, Insurance soft law? Die Idee eines europäischen
Versicherungsvertragsrechts zwischen akademischer Pionierleistung, Gemeinsamem Re-
ferenzrahmen und optionalem Instrument, Versicherungsrecht, 2009; O-J. Luik, Do
the Principles of European Insurance Contract Law Go Too Far in Protecting the Poli-
cyholder?, “Juridica International”, 18(2011), s. 73-83; O-J. Luik, Policyholder Obli-
gations After an Insured Event: Are Baltic Insurance Laws Too Insurer-Friendly Com-
pared to the Principles of European Insurance Contract Law?, “Baltic Journal of Law
& Politics”, 1(5) 2012, s. 137-164; O-J. Luik, Significance of the Principles of European
Insurance Contract Law for the pre-contractual information duty: Experience of the
Baltic States, Current Issues of Business and Law 2011, 6(2)2012, s. 192-215; O-J. Luik,
T. Kontautas, Does the insurance premium payment regulation as stipulated in the
Principles of European Insurance Contract Law protect policyholders sufficiently enough?,
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“Current Issues of Business and Law”, 7(1)2012, s. 85-107; F. Marxer, Restatement
of European Insurance Contract Law – Erste Schritte zu einem vereinheitlichten Versicherung-
svertragsrecht in Europa, “Liechtensteinische Juristen-Zeitung”, 3(2001), s. 93; F. Marxer,
Verso l’unificazione del diritto nel contratto di assicurazione in Europa. Il Restatement
of European Insurance Contract Law, “Diritto ed Economia dell’Assicurazione”, 2(2002),
s. 315; A. Müller, Vers un droit européen du contrat d’assurance. Le “Project Group
Restatement of European Insurance Contract Law”, „European Review of Private Law“,
2007; A. Pontiller, Restatement des europäischen Versicherungsvertragsrechts: Erster
Workshop in Innsbruck, „Versicherungsrundschau“ 9 (2000), s. 132; F. Reichert-
-Facilides, Europäisches Versicherungsvertragsrecht? [w:] Basedow J., Hopt K. J.,
Kötz H. (eds.), Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten Geburtstag, 1998; F. Reichert-
-Facilides (eds.), Aspekte des internationalen Versicherungsvertragsrechts im
Europäischen Wirtschaftsraum, Mohr Siebeck, Tübingen 1994; F. Reichert-Facilides,
A. K. Schnyder (eds.), Versicherungsrecht in Europa – Kernperspektiven am Ende des
20. Jahrhunderts, Helbing und Lichtenhahn, Basel 2000; F. Reichert-Facilides, H. U.
Jessurun d’Oliveira (eds.), International Insurance Contract Law in the EC, Kluwer,
Deventer 1993; I. Rokas, Future developments in the European Insurance structure of
business, [w:] Rokas I., Poreia pros to syghrono asfalistiko dikaio, Athens, Ant. N.
Sakkoulas, 2007; I. Rokas, Droit européen du contrat d’assurance, „Revue Générale
du Droit des Assurance“, 4 (2010); M. Wandt, Entwicklungen des Versicherungs-
rechts: Vielfalt von Regelungszielen bei unterschiedlichen Regelungsebenen und – bereichen,
„Versicherungsrundschau“, 2006; M. Wandt, H. Ehlers, Die geschlechtsabhängige Ta-
rifierung von Versicherungsprämien im Lichte neuer Entwicklungen, [w:] Tiberg H.,
Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill, W. Dufwa, Stockholm, 2
(2006); M. Wandt, H. Ehlers, Insurance Supervision in Germany – Equitable Life and
Mannheimer Leben: Can the Germans rest assured of their assurance?, [w:] Ülgen H.,
Festschrift für, vol. I, Istanbul 2007; H. Wansink, The Principles of European Insuran-
ce Contract Law (PEICL), een belangrijke stap voorwaarts op weg naar de integratie
van de nationale verzekeringsmarkten in de Europese Unie, „Aansprakelijkheid, Verz-
ekering & Schade“, 2008; H. Wansink, The Restatement of European Insurance Contract
Law: doelstellingen en verhouding tot Nederlands verzekeringsrecht, [w:] De Ly F. J. M.,
Haak K. F., van Boom W. H., Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Boom
Juridische Uitgevers, The Hague 2006; P. Zobel, Ein Muster für ein europäisches Ver-
sicherungsvertragsgesetz? Von der 2. Tagung der Projektgruppe Restatement of Euro-
pean Insurance Contract Law, „Versicherungswirtschaft“, 14(2000), s. 1065.
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Inicjatywa ta zosta∏a wsparta rezolucjà Parlamentu Europejskiego, za
sprawà której prace nad PEICL nie tylko zosta∏y w∏àczone do pro-
jektu ogólnego europejskiego prawa umów, ale nadano im nawet cha-
rakter priorytetowy. 173

Model umowy ubezpieczenia o takim kszta∏cie móg∏by si´ rów-
nie˝ okazaç przydatny jako formu∏a neutralizowania wszystkich ryzyk
spo∏ecznych, pod warunkiem jednak obudowania go systemem klauzul
(na przyk∏ad na wzór klauzul Institute of London Underwriters), od-
powiednich do rodzaju i charakteru ryzyk, które w kontrakcie ubez-
pieczeniowym by∏yby przez te klauzule opisywane. Sta∏ej aktualizacji
i weryfikacji podlega∏yby zatem równoczeÊnie: ryzyka i opisujàce je
klauzule. Unikn´libyÊmy dzi´ki temu zarówno wad rynkowego systemu
insurance industry, który przy konstrukcji produktu nadmiernie pre-
feruje interes producenta-ubezpieczyciela, jak te˝ u∏omnoÊci ubez-
pieczenia publicznego podporzàdkowanego grze interesów i prze-
targów politycznych w systemie etatystycznym, co najlepiej ilustruje
przypadek Polski. 174

Rozwa˝ajàc zasadnoÊç i realnoÊç postulowanego zastàpienia
(uzupe∏nienia?) dotychczasowych mi´dzypokoleniowych umów spo-
∏ecznych powszechnymi kontraktami ubezpieczeniowymi, wydaje
si´, ˝e rozpoczàç nale˝y od przewartoÊciowania (re-ewaluacji) do-
tychczasowych ikon paƒstwa dobrobytu. Za takie ikony-symbole
uznaje si´, szczególnie w kulturze i tradycji europejskiej, pakiet
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173 Green Paper from the Commission on Policy options for Progress towards a Eu-
ropean contract Law for consumers and businesses (Point No. 25); Por. tak˝e: K. Mi-
chelsen, H. Brand, Health 2020 – The New European Framework Strategy of WHO,
“Gesundheitswesen”, 74 (12) 2012, s. 771-777.

174 R. Holly, K. Michelsen, Risk Adjustment as a principle and tool of the social
change In Health Care System: from „passive” to „active” adjustment, „Polityka Zdro-
wotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management”, tom VIII/I, May
2011, s. 7-21; R. Holly, Ubezpieczenia zdrowotne w polskim systemie ochrony zdrowia
(Health insurance in the Polish health care system), „Polityka Zdrowotna – Journal of
Health Policy, Insurance and Management”, tom X, marzec 2012, s. 7-26.
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praw i przywilejów dotyczàcych powszechnego dost´pu do dóbr s∏u-
˝àcych zaspokajaniu ca∏ego katalogu podstawowych potrzeb spo-
∏ecznych, a tym samym neutralizowaniu odpowiadajàcych tym po-
trzebom ryzyk spo∏ecznych. ZdolnoÊç do zaspokajania owych po-
trzeb (neutralizowania odpowiadajàcych im ryzyk) poprzez specjal-
nie w tym celu konstruowane systemy zabezpieczeƒ (zaopatrzenia
w dobra s∏u˝àce zaspokajaniu potrzeb) traktowana jest zatem jako
warunek bezpieczeƒstwa spo∏ecznego, zrównowa˝onego rozwoju
i spokoju spo∏ecznego. Dlatego jednym z g∏ównych problemów ekip
rzàdzàcych by∏a (i jest nadal) efektywnoÊç tych systemów, a ich celem
dà˝enie do zapewnienia owym systemom wydolnoÊci w zakresie wy-
twarzania i dystrybucji dóbr na poziomie odpowiednim do aktual-
nych potrzeb. 

DoÊwiadczenia wyniesione z przebiegu kolejnych kryzysów
finansowo-gospodarczych uczà, ˝e mechanizmy kapitalistycznej go-
spodarki rynkowej okazujà si´ efektywne w wytwarzaniu dóbr i ich
dystrybucji s∏u˝àcej zaspokajaniu zró˝nicowanych, indywidualnych
potrzeb konsumentów, natomiast sà ma∏o wydolne w odpowiedzi
na powszechne potrzeby spo∏eczne. 175 W tej sytuacji mechanizmy
rynkowe muszà byç poddawane ograniczonej choçby kontroli
i wspomagane interwencjà paƒstwa. Wobec wielu dobrze znanych
wad i niekorzystnych skutków paƒstwowego interwencjonizmu po-
szukuje si´ rozwiàzaƒ wolnych od mankamentów obcià˝ajàcych tra-
dycyjne systemy zabezpieczeƒ i powodujàcych ich chronicznà nie-
wydolnoÊç, jak te˝ wolnych od mankamentów „czystych” modeli
wolnorynkowych i korygujàcych ich niedostatki protez, a tak˝e mo-
deli hybrydowych najcz´Êciej kumulujàcych, niestety, mankamenty
rozwiàzaƒ etatystycznych i rynkowych. 176 
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175 R. B. Reich, Supercapitalism. The transformation of business, democracy, and
everyday life, Knopf, New York, 2007; R. B. Reich, The new meaning of corporate
social responsibility, “California Management Review”, 40 (2) 1998.

176 M. Moran, Understanding the welfare state: the case of health care, “British
Journal of Politics and International Relations”, 2 (2) 2000, s. 135-160.
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W∏àczajàc si´ do tych poszukiwaƒ warto rozwa˝yç mo˝liwoÊç
zastosowania do budowy nowego systemu zabezpieczeƒ spo∏ecznych
idei i metod ubezpieczenia, dobrze ju˝ zweryfikowanych przez wielo-
wiekowà praktyk´, jednak˝e od lat kilkudziesi´ciu wykorzystywanych
przez sektor publiczny nadmiernie instrumentalnie, przede wszystkim
do zapewnienia wydolnoÊci finansowej systemu, zaÊ przez sektor
prywatny wykorzystywany równie instrumentalnie, w celu ochrony
interesów producentów dóbr s∏u˝àcych zaspokajaniu potrzeb. Mo˝na
uznaç, ˝e w Êwietle dokonujàcych si´ przeobra˝eƒ spo∏ecznych i go-
spodarczych oraz prognoz dotyczàcych kierunku, dynamiki i skutków
tych przeobra˝eƒ, wi´kszà efektywnoÊç zabezpieczania potrzeb
spo∏ecznych i oczekiwaƒ zyskajà te modele zabezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, które w wi´kszym stopniu b´dà oparte na skodyfikowanych
kontraktach ni˝ na tradycyjnych, mi´dzypokoleniowych umowach
spo∏ecznych. Ubezpieczeniowy model zabezpieczeƒ, w którym interesy
publiczne i prywatne sà w∏aÊciwie zrównowa˝one, mo˝e przy tym oka-
zaç si´ najbardziej odpowiedni do projektowania i konstruowania
kompleksowego systemu wzajemnie komplementarnych umów/
kontraktów dotyczàcych neutralizacji najwa˝niejszych ryzyk spo-
∏ecznych.

Model zabezpieczeƒ oparty na kontrakcie wzorowanym na al-
gorytmie umowy ubezpieczenia gwarantuje bowiem (powsta∏emu
w efekcie zastosowania tego modelu jednolitemu systemowi zabez-
pieczeƒ obejmujàcemu wszystkie istotne ryzyka spo∏eczne) pe∏nà:
apolitycznoÊç, uniwersalnoÊç, równowag´ finansowà, przejrzystoÊç
zasad mechanizmu partycypacji we wspólnocie ryzyk, a tak˝e rozwi-
ni´tà technologi´ neutralizacji ryzyka, równy dost´p do dóbr zaspo-
kajajàcych potrzeby spo∏eczne, równe traktowanie wszystkim inte-
resariuszom systemu. Model taki móg∏by zarazem staç si´ funda-
mentem nowego systemu zabezpieczeƒ o zdefiniowanych Êwiadcze-
niach, odpowiednich do wspó∏czesnych potrzeb i oczekiwaƒ,
w miejsce dotychczasowych systemów o zdefiniowanej sk∏adce (na
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ogó∏ „procentowo” – kapitacyjnej), niezrównowa˝onych, a przez to
chronicznie niewydolnych i niepewnych. 177

Wydaje si´ zatem zasadne by wyniki prowadzonych w tym za-
kresie prac potraktowaç jako podstaw´ konstrukcji kontraktu, który
winien zastàpiç (uzupe∏niaç?) mi´dzypokoleniowe umowy spo∏eczne.
Weryfikacja tej tezy wymaga jednak odr´bnych badaƒ, o których
przedmiocie i zakresie daje wyobra˝enie lista zagadnieƒ (i stosownych
pytaƒ badawczych), jakie prawdopodobnie nale˝a∏oby uwzgl´dniç,
planujàc tego typu przedsi´wzi´cie badawcze (por. Aneks, Za∏àcz-
nik nr 2). 

Uznajàc ryzyko utraty zdrowia i ryzyko staroÊci za podstawowe
zagro˝enia poczucia bezpieczeƒstwa spo∏ecznego, weryfikacj´ za-
sadnoÊci i realnoÊci postulowanego „zastàpienia” najlepiej prze-
prowadziç na przyk∏adzie tych w∏aÊnie dwóch grup ryzyk. 

Jak ju˝ argumentowa∏em w rozdziale trzecim, mo˝na uznaç, ˝e
z poszczególnymi potrzebami wià˝e si´ okreÊlone ryzyko ich depry-
wacji. Natomiast z rodzaju i charakteru ryzyka wynikajà mo˝liwe
sposoby jego neutralizacji, stàd w∏aÊnie winien te˝ wynikaç repertu-
ar produktów s∏u˝àcych owej neutralizacji. 178 Upraszczajàc, mo˝e-
my wi´c powiedzieç, ˝e zgodnie z zasadà: „jakie ryzyko, takie ubez-
pieczenie”, zatem takie te˝ winny byç ubezpieczeniowe produkty
s∏u˝àce neutralizacji tego ryzyka.
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177 U. E. Reinhardt, A Social Contract for 21st Century Health Care, Three-Tier
Health Care with Bounty Hunting http://people.rit.edu/wlrgsh/Reinhardt.final.pdf
(dost´p: 29.01.2013).

178 C. Bethencourt, V.Galasso, Political complements in the welfare state: Health
care and social security, “Journal of Public Economics”, 92(2008), s. 609-632; A. Paz-
-Fuchs, The Social Contract Revisited: The Modern Welfare State. Overview and critical
report, The Foundation for Law, Justice and Society in affiliation with The Centre
for Socio-Legal Studies, University of Oxford www.fljs.org (dost´p: 31.01.2013).
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Pierwszym etapem projektowania systemu powszechnych, spo-
∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych winno byç zatem dok∏adne
rozpoznanie potrzeb oraz ich potencjalnych zagro˝eƒ i – tà drogà –
utworzenie nowego (w przysz∏oÊci ciàgle aktualizowanego) katalogu
ryzyk spo∏ecznych, ustawicznie reinterpretowanych ze wzgl´du na
ich zakres przedmiotowy, stopieƒ powszechnoÊci, potencjalne skutki
spo∏eczne i wynikajàce stàd koszty. 

Dopiero nast´pnym etapem mo˝e byç projektowanie i konstruowa-
nie produktów (w postaci kontraktów ubezpieczeniowych) s∏u˝àcych neu-
tralizowaniu poszczególnych ryzyk. Europejski, powszechny system spo-
∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych, w swoim docelowym kszta∏cie,
winien zatem oferowaç pe∏nà gam´ zró˝nicowanych produktów neutrali-
zujàcych ustawicznie monitorowane najwa˝niejsze ryzyka, tworzàc tym
samym podstaw´ dla ca∏ego systemu spójnych, komplementarnych zabez-
pieczeƒ spo∏ecznych. Je˝eli za∏o˝ymy, ˝e aktualnemu katalogowi ryzyk
spo∏ecznych b´dà odpowiada∏y zabezpieczenia obejmujàce ochron´ zdro-
wia, edukacj´, opiek´ d∏ugoterminowà oraz systemy: emerytalny, rentowy
i zatrudnienia, okreÊlimy tym samym, postulowanym tutaj kontraktom
ubezpieczeniowym, przynajmniej ogólne ramy ich zakresu przedmioto-
wego, a wi´c tego, czego faktycznie winny te kontrakty dotyczyç – cele,
którym owe kontrakty majà s∏u˝yç. Bioràc ponadto pod uwag´ kulturowe
wartoÊci, a zarazem ich wzorce i symbole, na których tradycyjnie opiera
si´ idea europejskiego paƒstwa dobrobytu, takie jak równoÊç, solidaryzm
spo∏eczny, sprawiedliwoÊç spo∏eczna, czy wolnoÊç „do” i „od”, okreÊlimy
tà drogà standardy i sposoby realizacji rzeczonych celów. Uaktualnienie
i reinterpretacja tych symboli oraz równoczesne odniesienie ich do zwe-
ryfikowanego i zreintepretowanego katalogu wspó∏czesnych potrzeb i in-
teresów spo∏ecznych stanowiç b´dzie podstaw´ projektowania rzeczonego
systemu spo∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych spe∏niajàcego wa-
runki: (1) powszechnoÊci, (2) uniwersalnoÊci, (3) równoÊci dost´pu, (4)
partycypacji w ryzyku wszystkich interesariuszy systemu, (5) transgranicz-
noÊci, (6) ekonomicznej op∏acalnoÊci, (7) równowagi finansowej i (8) fi-
nansowej dost´pnoÊci wszystkim potencjalnym beneficjentom systemu.
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Wydaje si´, ˝e weryfikacji zasadnoÊci i realnoÊci postulowanego
tutaj projektu, warto poÊwi´ciç specjalnie zaplanowane w tym celu
przedsi´wzi´cie badawcze. Przyk∏adowy plan takiego przedsi´wzi´cia
zawiera Za∏àcznik nr 3 Aneksu (s....).

Jeszcze w pierwszych latach bie˝àcego wieku w literaturze po-
litologicznej, ekonomicznej i socjologicznej dominowa∏ poglàd
o nieuchronnoÊci post´pujàcego procesu integracji Unii Europejskiej.
Rozwa˝ano wi´c g∏ównie kwesti´ tempa tej integracji. Obecnie, po
dziesi´ciu latach, coraz powa˝niej traktowana jest teza o post´pu-
jàcym rozpadzie Unii i nieuchronnej degradacji systemów zabez-
pieczeƒ we wszystkich krajach UE. Stàd coraz wi´cej propozycji
rozwiàzaƒ, które mog∏yby temu zapobiec i pozwoliç Europie przy-
najmniej utrzymaç/zachowaç jej dotychczasowà rol´ we wspó∏cze-
snym Êwiecie, a jej obywatelom godziwy poziom ˝ycia, w tym przede
wszystkim odpowiedni standard zabezpieczenia spo∏ecznego. S∏u˝yç
temu majà nowe koncepcje integracji spo∏eczno-kulturowej, poli-
tycznej, gospodarczej, a nawet wojskowej (postulat wspólnej unijnej
armii). 179 Wi´kszoÊç propozycji tego typu ma jednak charakter za-
chowawczy lub, co najwy˝ej, naprawczy, albowiem jedynie w niewiel-
kim stopniu kreujà nowà jakoÊciowo struktur´ organizacji, która
ponadto niedostatecznie odpowiada obserwowanym ju˝ i progno-
zowanym skutkom dokonujàcej si´ zmiany. Wydaje si´ natomiast,
˝e bardziej odpowiednie do powstajàcych w efekcie nowych wyzwaƒ
mogà byç jakoÊciowo nowe rozwiàzania organizacji zabezpieczenia
spo∏ecznego, polegajàce na konsekwentnej integracji wszystkich
europejskich krajowych systemów zabezpieczeƒ. Jednym z takich
rozwiàzaƒ mogà byç w∏aÊnie koncepcje i rekomendacje wynikajàce
z ubezpieczeniowego paradygmatu organizacji zabezpieczenia spo-
∏ecznego. Pierwszym krokiem w tym kierunku mog∏oby byç zbadanie
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179 F. Hollande wkrótce po wybraniu go na prezydenta Francji w 2012 r. zaczà∏
upowszechniaç has∏o „integracji solidarnej”, polegajàcej na dyscyplinowaniu tych
krajów UE, które „odstajà” od przyj´tych standardów oraz na równoczesnym pog∏´-
bianiu solidarnoÊci finansowej.
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mo˝liwoÊci utworzenia jednolitego europejskiego systemu ochrony
zdrowia (JESOZ) w oparciu o (w znacznym stopniu ju˝ ujednolicony)
europejski rynek ubezpieczeƒ gospodarczych. 180

Dobrym przyk∏adem konceptualizacji takiego paneuropejskiego,
jednolitego systemu ochrony zdrowia, wolnego od politycznych wp∏y-
wów i bezpoÊrednich ingerencji zmieniajàcych si´ ekip rzàdowych
poszczególnych paƒstw, utworzonego w oparciu o ujednoliconà,
uniwersalnà formu∏´ kontraktu ubezpieczeniowego mo˝e byç kon-
cepcja Jednolitego Europejskiego Systemu Ubezpieczeƒ Zdrowotnych
(JESUZ) 181, której urzeczywistnienie mog∏oby byç pierwszym etapem
budowania powszechnego europejskiego systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego.

Zgodnie z ideà rzeczonego, paneuropejskiego systemu zabez-
pieczenia o zasi´gu ponadnarodowym, wyposa˝onego we w∏asnà
autonomicznà, niezale˝nà od krajowych rzàdów sieç wewn´trznych,
wzajemnie asekurujàcych si´ funduszy oraz zabezpieczeƒ, mechani-
zmów i instytucji gwarantujàcych realizacj´ kontraktowych zobo-
wiàzaƒ, celami, a zarazem kryteriami efektywnoÊci (sprawnoÊci)
i skutecznoÊci dzia∏ania jednolitego europejskiego systemu ubez-
pieczeƒ zdrowotnych winno byç:

EHF

7.2. Kontrakty ubezpieczeniowe w systemie jednolitego powszechnego zabezpieczenia spo∏ecznego

180 Idea ta zresztà znakomicie wpisuje si´, jak pisze J. Monkiewicz, w logik´
regulacyjno-instytucjonalnà wspólnego rynku (J. Monkiewicz [red.], Ubezpieczenia
w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2002, s. 17-18; por tak˝e: M. Monkiewicz,
Jednolity rynek ubezpieczeniowy UE w warunkach globalnego kryzysu finansowego
2007-2009 – pomoc publiczna a wspólnotowe regu∏y konkurencji, [w:] Ronka-Chmie-
lowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwaƒ XXI w., Prace naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroc∏awiu, nr 288, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wroc∏awiu, Wroc∏aw 2011, s. 325-334.

181 R. Holly, Jednolity europejski system ubezpieczeƒ zdrowotnych (JESUZ)– idea,
misja, cele, organizacja, referat wyg∏oszony na konferencji naukowej nt. „Ubezpie-
czenia wobec Strategii dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównowa˝onego i Sprzyjajàcego
W∏àczeniu Spo∏ecznemu – Europa 2020”, organizowanej przez SGGW i UW, War-
szawa, 26 paêdziernika 2011r.
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• u∏atwianie swobodnego przep∏ywu osób, us∏ug i kapita∏u
na terenie UE;

• zapewnienie obywatelom wszystkich krajów UE dost´pu
do Êwiadczeƒ w zakresie i standardzie odpowiadajàcym
kryteriom (spo∏ecznym, medycznym i ekonomicznym)
w∏aÊciwym dla wspó∏czesnego paƒstwa dobrobytu;

• wspomaganie i przyspieszanie procesów konwergencji
i harmonizacji w UE. 182

JESOZ nie musi byç przy tym instytucjonalizacjà paneuropej-
skiego zabezpieczenia zdrowotnego wszystkich obywateli paƒstw UE.
Wystarczy, je˝eli b´dzie skodyfikowanym konstruktem teoretycznym
(przyj´tym przez wszystkie kraje UE) okreÊlajàcym rodzaj, charakter
i zakres ujednoliceƒ dotyczàcych: 

(1) minimalnego zakresu przedmiotowego ryzyk utraty zdrowia, któ-
rych skutki i przyczyny (chorobowe i pozachorobowe) sà neutra-
lizowane we wszystkich krajach UE w analogicznym standardzie, 

(2) minimalnego i maksymalnej gwarancji leczenia w zakresie:

• obligatoryjnym:

– przywrócenia zdolnoÊci do odbywania dalszej podró˝y,

– przywrócenia zdolnoÊci do wykonywania pracy,

– powstrzymanie rozwoju choroby i ograniczenia skutków
choroby/wypadku,
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182 Y. Jorens, The open method of coordination as standard setting instrument,
“Social Policy”, 2005, s. 29-34.
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• fakultatywnym:

– przywrócenia utraconych funkcji organizmu,

• przywrócenia utraconego komfortu ˝ycia;

(3) rodzaju, zakresu i charakteru Êwiadczeƒ zdrowotnych:

– finansowych (jednorazowych, okresowych, bezterminowych),

– rzeczowych,

– diagnostycznych,

– profilaktycznych,

– serwisowych (naprawczych, rehabilitacyjnych, rewali-
dacyjnych, opiekuƒczych, piel´gnacyjnych, paliatywnych,
hospicyjnych),

– medycyny pracy.

Realizacji tych celów i zadaƒ najlepiej mo˝e s∏u˝yç w∏aÊnie idea
i metoda ubezpieczenia, poniewa˝ ich konsekwentne, zgodne
z doktrynà ubezpieczeniowà stosowanie gwarantuje:

• wyp∏acalnoÊç i równowag´ finansowà systemu,

• ∏atwoÊç kontroli dzia∏ania systemu,

• oparcie JESUZ na ju˝ istniejàcej bogatej, sprawnej infra-
strukturze ubezpieczeniowej,

• sprawdzonà, prostà konstrukcj´ produktu ubezpieczenio-
wego, pozwalajàcà na ∏atwe zarzàdzanie tym produktem,
w tym na elastyczne dopasowywanie go do zmieniajàcych
si´ potrzeb zdrowotnych, uwarunkowaƒ demograficznych,
epidemiologicznych, technologii medycznych itp.,
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• sprawnoÊç rozliczeƒ mi´dzy p∏atnikami (funduszem
„zdrowotnym”) a Êwiadczeniodawcami, bez wzgl´du na ich
lokalizacj´ na terenie UE.

Ze wzgl´du na wymienione cele i zadania, ubezpieczenia zdro-
wotne w systemie JESUZ winny byç:

• skomercjalizowane,

• publiczne i/lub prywatne i/lub wzajemnoÊciowe,

• dobrowolne lub – w przypadku osób opuszczajàcych granice
swojego kraju – obowiàzkowe,

• standardowe, z opcjami: rozszerzonà i ponadstandardowà.

Snujàc tego typu paneuropejskie wizje, przede wszystkim musimy
mieç jednak na uwadze wcià˝ nie rozwiàzany problem w∏aÊciwego
dla wspó∏czesnej Polski modelu ochrony zdrowia, stosownej doktryny
zdrowotnej i zgodnej z tym modelem i doktrynà instytucjonalizacji
zabezpieczenia zdrowotnego – odpowiedniego systemu ochrony zdrowia.
Przeprowadzone w niniejszym rozdziale rozwa˝ania prowadzà do wnio-
sku, i˝ poszukiwania takiego modelu, doktryny i systemu ochrony
zdrowia drogà benchmarkingowych analiz porównawczych funkcjo-
nujàcych wspó∏czeÊnie w innych krajach rozwiàzaƒ systemowych
winny mieç na celu nie tyle wskazanie najlepszego na u˝ytek Polski
zagranicznego wzorca, ile wyspecyfikowanie tych cech i parametrów
owych systemów, których uwzgl´dnienie w organizacji ochrony
zdrowia w Polsce, pozwoli w∏àczyç t´ organizacj´ w sieç przysz∏ych,
aczkolwiek kszta∏tujàcych si´ ju˝ obecnie mi´dzynarodowych po-
wiàzaƒ 183, chroniàcych jà przed ryzykiem systemowym i potencjalnie

EHI

Rozdzia∏ VII

183 S∏u˝yç temu mo˝e, przywo∏ywana ju˝ tutaj wczeÊniej metoda otwartej koor-
dynacji Y. Jorensa (Y. Jorens, The open method of coordination as standard setting
instrument, “Social Policy”, 2005, s. 29-34).
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generujàcych efekt synergii. Innymi s∏owy, projektowanie i kszta∏-
towanie organizacji ochrony zdrowia w Polsce, uwzgl´dniajàc specy-
ficzne dla naszego kraju uwarunkowania ustrojowe, spo∏eczno-kul-
turowe, ekonomiczne, epidemiologiczne, demograficzne czy infra-
strukturalno-kompetencyjne, winno mieç równie˝ na celu uczynienie
z niej elementu komplementarnego w stosunku do analogicznych
organizacji ochrony zdrowia, kszta∏towanych w innych krajach Europy
i na Êwiecie w celu utworzenia jednolitego, spójnego systemu zdolnego
podo∏aç wyzwaniom wynikajàcych z dokonujàcych si´ powszechnych,
cywilizacyjnych przeobra˝eƒ. Istotnym warunkiem urzeczywistnienia
tego celu jest w∏aÊnie nadanie temu systemowi i sk∏adajàcym si´ naƒ
poszczególnym krajowym i regionalnym (pod) systemom charakteru
ubezpieczeniowego.

EHJ
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NNAA  ZZAAKKOO¡¡CCZZEENNIIEE::

OO IIDDEEII,,  TTEEOORRIIII,,  DDOOKKTTRRYYNNIIEE  

II MMEETTOODDZZIIEE  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  

WW ÂÂWWIIEETTLLEE  PPRRAAKKTTYYKKII  

OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA

Zgodnie z przyj´tymi na wst´pie przes∏ankami teoretycznymi,
w kolejnych rozdzia∏ach ksià˝ki zgromadzone zosta∏y argumenty, i˝
metoda ubezpieczenia jest/mo˝e byç efektywnym narz´dziem za-
rzàdzania zmianà przede wszystkim na dwóch etapach: (1) stymulo-
wania jej inicjacji i przebiegu (kierunku, dynamiki, potencjalnych
skutków) oraz (2) (re)kompensowania tych jej skutków, które – z su-
biektywnego punktu widzenia oceniajàcego je podmiotu (albo ze
wzgl´du na kryteria tzw. obiektywne, aczkolwiek najcz´Êciej jedynie
konsensualne) – uznawane sà za negatywne, niepo˝àdane. Natomiast
wykorzystywanie idei ubezpieczenia do organizacji spo∏ecznego wy-
si∏ku w celu obrony przed wspólnym zagro˝eniem wymaga dodatkowo
– jak wykaza∏o badanie tej mo˝liwoÊci w odniesieniu do ryzyka utraty
zdrowia i konstruowania optymalnego modelu systemu ochrony
zdrowia zabezpieczajàcego przed tym ryzykiem – okreÊlonej inter-
pretacji owej idei ze wzgl´du na interes(y) zbiorowoÊci ryzyka, której
tworzony system ma s∏u˝yç. Ubezpieczenie, jako idea organizacji wspól-
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noty ryzyka, musi opieraç si´ na tych samych wartoÊciach, które stanowià
fundament owej wspólnoty. Zatem rozumienie idei ubezpieczenia i jej
interpretacja ze wzgl´du na interes(y) zbiorowoÊci, której ma s∏u˝yç,
sprowadza si´ do wartoÊci:

• solidaryzmu (ze wszystkimi cz∏onkami wspólnoty ryzyka);

• równoÊci (praw wszystkich cz∏onków wspólnoty ryzyka,
szczególnie w dost´pie do Êwiadczeƒ oraz zobowiàzaƒ,
na ogó∏ proporcjonalnych do wnoszonego ryzyka);

• wolnoÊci (wyboru wspólnoty ryzyka, a przede wszystkim
wyboru rodzaju, zakresu i sposobu wyboru ubezpieczenia;
wyboru produktu ubezpieczeniowego najbardziej w∏aÊci-
wego dla interesu, który ma chroniç);

• tolerancji (ró˝norodnoÊci potrzeb, interesów, dà˝eƒ prze-
jawiajàcych si´ we wspólnocie ryzyka);

• sprawiedliwoÊci (przy dystrybucji Êrodków na Êwiadczenia
i inne koszty, na poszczególne rodzaje Êwiadczeƒ, przy do-
konywaniu szacunku szkód/strat i nale˝nych rekompensat);

• s∏usznoÊci (w przypadku decyzji o kolejnoÊci neutralizo-
wania ryzyk i/lub zdarzeƒ; o preferowaniu okreÊlonych
rodzajów i sposobów neutralizacji ryzyka; o preferowaniu
okreÊlonych interesów, które ubezpieczenie ma chroniç);

• efektywnoÊci (g∏ównie ekonomicznej; przewagi korzyÊci
z ubezpieczenia nad kosztami, jakie w zwiàzku z ubezpie-
czeniem muszà byç poniesione).

Ponadto, za integralnà cz´Êç katalogu ubezpieczeniowych im-
ponderabiliów nale˝y uznaç dwie komplementarne zasady podmioto-
woÊci ubezpieczenia:
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• zasad´ interesu (ubezpieczeniowego) pozwalajàcà okreÊliç
komu faktycznie okreÊlony rodzaj ubezpieczenia mo˝e/
powinien s∏u˝yç;

• zasad´ realnoÊci (ubezpieczenia) okreÊlajàcà stopieƒ, w ja-
kim dany rodzaj ubezpieczenia mo˝e/powinien realnie chro-
niç rzeczywiste interesy ubezpieczonego w danych okolicz-
noÊciach i na okreÊlonych warunkach.

Rzeczone wartoÊci i zasady w praktyce ubezpieczeniowej nigdy
nie wyst´pujà w postaci „czystej” (je˝eli nawet takowa istnieje), ale
zawsze w okreÊlonych interpretacjach, które – jak zosta∏o wykazane
w dwóch pierwszych rozdzia∏ach – rzadko bywajà jednoznacznie
wyeksplikowane. Natomiast w∏aÊnie jednoznacznoÊç, komplemen-
tarnoÊç i wzajemna spójnoÊç tych interpretacji przesàdza o u˝ytecz-
noÊci ubezpieczenia – o jego jakoÊci, podmiotowoÊci, mo˝liwoÊci
realizacji celu, któremu ma s∏u˝yç. Stàd postulat wyodr´bnienia
i rozwijania ubezpieczeniowej teorii neutralizacji ryzyka, której
przedmiotem refleksji i badania winny byç zasady wyznaczania ce-
lów zarzàdzania zmianà oraz sposoby ich realizacji w ramach pro-
jektowanych strategicznych planów dzia∏aƒ zabezpieczajàcych
przed ryzykiem, w tym przede wszystkim mo˝liwoÊci i warunki wy-
korzystania idei i metody ubezpieczenia w praktyce owego zarzà-
dzania. Wydaje si´, ˝e mo˝na równoczeÊnie zak∏adaç, i˝ ze wzgl´du
na ogromne zró˝nicowanie i specyfik´ interesów wspólnot wyod-
r´bnianych i tworzonych w celu neutralizacji poszczególnych ryzyk
oraz odmiennoÊç okolicznoÊci i warunków ich wyst´powania, meto-
dologia prowadzonych w postulowanym zakresie badaƒ winna
uwzgl´dniaç raczej podejÊcie idiograficzne ni˝ nomotetyczne. Po-
stulowana teoria lub przynajmniej wyeksplikowana spójna inter-
pretacja ubezpieczeniowych imponderabiliów mo˝e/powinna byç
podstawà doktryny neutralizacji okreÊlonego ryzyka (klasy ryzyk);
w przypadku ryzyka utraty zdrowia – tzw. doktryny zdrowotnej. Wy-
artyku∏owane w doktrynie zasady neutralizacji ryzyka pozwalajà na
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wyznaczenie celów i opracowanie planów strategicznych dzia∏aƒ
s∏u˝àcych realizacji tych celów w okreÊlonych przedzia∏ach czasowych;
w przypadku doktryny zdrowotnej umo˝liwiajà zaprojektowanie w∏a-
Êciwej strategii ochrony zdrowia i skutecznej polityki zdrowotnej, naj-
lepiej s∏u˝àcej realizacji strategicznych celów. Konsekwencjà przy-
j´tej doktryny jest tak˝e okreÊlony kszta∏t zinstytucjonalizowanego
systemu s∏u˝àcego neutralizacji ryzyka; w przypadku ryzyka utraty
zdrowia i doktryny zdrowotnej – systemu ochrony zdrowia, na który
winny sk∏adaç si´ takie podmioty – instytucje, przedsi´biorstwa i orga-
nizacje interesariuszy systemu, które w ramach okreÊlonej struktury
systemu, podporzàdkowanej doktrynalnym celom i priorytetom, b´dà
najbardziej efektywnie realizowaç wyznaczone im misje, cele i za-
dania. Podmioty systemu wype∏niajà wyznaczone im role przez wy-
twarzanie i dystrybucj´ takich produktów, które sà/powinny byç naj-
bardziej w∏aÊciwe dla realizacji owych misji, celów i zadaƒ.

Przedstawiony schemat w∏aÊciwego zastosowania idei i metody
ubezpieczenia do neutralizowania okreÊlonych ryzyk, na ogó∏ za-
sadniczo rozmija si´ z tzw. praktykà ubezpieczeniowà. Najcz´Êciej
bowiem o kszta∏cie doktryny przesàdza nie tyle spójna interpretacja
deklaratywnie uznawanych i przywo∏ywanych wartoÊci i zasad, ile
wynik politycznego przetargu ró˝norakich partykularnych interesów.
Niespójna doktryna rodzi niespójny, ma∏o efektywny system zabez-
pieczenia, wymagajàcy ustawicznego korygowania i protezowania.
T́  genetycznà wad´ pot´guje niedostateczna koordynacja dzia∏aƒ wspó∏-
wyst´pujàcych w wi´kszoÊci wspó∏czesnych systemów ich dwóch pod-
stawowych segmentów: publicznego i prywatnego. W przypadku
systemu ochrony zdrowia, sektor publiczny zorientowany na utrzymanie
wszystkich swoich beneficjentów w okreÊlonym stanie zdrowia wy-
twarza i dystrybuuje produkty najlepiej s∏u˝àce temu w∏aÊnie celowi
(stàd w jego ofercie ∏atwiej o w∏aÊciwe proporcje Êwiadczeƒ profi-
laktyczno-prewencyjnych, zabiegowo-naprawczych i piel´gnacyjno-
-opiekuƒczych), zaÊ sektor prywatny, zorientowany na generowanie
zysku, z oczywistych wzgl´dów, preferuje przede wszystkim okreÊlone
produkty utworzone ze Êwiadczeƒ naprawczych (g∏ównie zabiegowych).
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Najprostszym, najpewniejszym sposobem usuni´cia wszelkich
wewn´trznych sprzecznoÊci w strukturze organizacyjnej ka˝dego
systemu neutralizacji ryzyka (systemu zabezpieczeƒ przed ryzy-
kiem) jest – w moim przekonaniu – konsekwentne ujednolicenie
i podporzàdkowanie organizacji systemu w∏aÊnie zasadom ubezpie-
czeniowym. Wdra˝ajàc owe zasady, pami´taç przy tym nale˝y nie
tylko o w∏aÊciwej ich interpretacji, ale równie˝ o wszelkich ograni-
czeniach i u∏omnoÊciach ubezpieczenia. Jednak˝e, pomimo i˝ lista wad
i s∏abych stron ubezpieczenia jest niemal tak samo d∏uga i bogata
jak lista jego zalet, na ogó∏ wady (nawet te w najwi´kszym stopniu
zagra˝ajàce efektywnoÊci ubezpieczenia) potrafimy ju˝ coraz lepiej
rekompensowaç. W przypadku ubezpieczeƒ zdrowotnych najcz´-
Êciej kontestowane ich niepo˝àdane skutki, takie jak negatywna se-
lekcja, nierówne partycypowanie w ryzyku w stosunku do uzyskiwa-
nych korzyÊci, dysproporcja zobowiàzaƒ poszczególnych cz∏onków
wspólnoty ryzyka w stosunku do uzyskiwanych przez nich Êwiad-
czeƒ, mogà byç z powodzeniem kompensowane przez specjalne me-
chanizmy wyrównywania ryzyka i/lub udzia∏u w ryzyku, i/lub udzia∏u
w zobowiàzaniach (na przyk∏ad Risk Adjustment, Risk Sharing, po-
datek „hipoteczny” itp.). Post´pujàcy rozwój ubezpieczeniowej tech-
nologii niewàtpliwie b´dzie nadal wzbogaca∏ list´ tego typu rozwià-
zaƒ i mechanizmów kompensacyjnych. 

Praktyka analizowanych w tej ksià˝ce ubezpieczeƒ zdrowotnych
pokazuje, ˝e u˝ytecznoÊç idei i metody ubezpieczenia zale˝y nie tylko
od w∏aÊciwej, zgodnej z interesem podmiotu (zbiorowoÊci ryzyka)
interpretacji ubezpieczeniowych imponderabiliów oraz umiej´tnoÊci
wykorzystania ubezpieczeniowej technologii neutralizacji ryzyka, ale
równie˝ od samego rozumienia sensu ubezpieczenia, od kierowanych
pod jego adresem oczekiwaƒ, od wyznaczonej mu roli.

Jak ju˝ kilkakrotnie wykazywa∏em, dominujàca na wspó∏czesnym
rynku ubezpieczeniowym praktyka wytwarzania przez przemys∏ ubez-
pieczeniowy (insurance industry) ubezpieczeƒ jako produktów stano-
wiàcych przedmiot obrotu na tym rynku, ukszta∏towa∏a paradygmat,
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zgodnie z którym ubezpieczenie jest rozumiane i traktowane przede
wszystkim (albo wr´cz wy∏àcznie) jako instrument s∏u˝àcy finanso-
wemu rekompensowaniu szkód/strat ponoszonych w wyniku realizacji
okreÊlonego ryzyka. PodejÊcie takie istotnie zaw´˝a sens i rol´ ubez-
pieczenia g∏ównie do dzia∏aƒ o charakterze reaktywnym, natomiast
marginalizuje lub wr´cz wyklucza dzia∏ania aktywne, uprzedzajàce,
niedopuszczajàce do zaistnienia antycypowanych zdarzeƒ niepo˝à-
danych i powstawania potencjalnych szkód/strat. Stàd w∏aÊnie –
w moim przekonaniu – k∏opoty z typologià i jednoznacznym klasyfi-
kowaniem funkcjonujàcych na wspó∏czesnym rynku wielu ubezpieczeƒ-
-produktów w ramach systemów klasyfikacyjnych, stworzonych na
u˝ytek takiego w∏aÊnie rynku zdominowanego przez przemys∏ ubez-
pieczeniowy. Najlepszym tego przyk∏adem sà w∏aÊnie produkty ubez-
pieczeƒ zdrowotnych niepoddajàce si´ jednoznacznej klasyfikacji
na podstawie powszechnie stosowanych „rynkowych” kryteriów kwa-
lifikacyjnych (jak np. jednoznacznie zakwalifikowaç „ornamentacyjne”,
oferowane w ramach ubezpieczeniowych pakietów zdrowotnych,
komercyjne Êwiadczenia medycyny pracy, badania okresowe, prze-
siewowe, szczepienia?). 

Najwi´kszy jednak problem powstaje przy próbach konfiguro-
wania produktów ubezpieczeƒ komercyjnych z produktami sektora
publicznego w taki sposób, by produkty te, wzajemnie si´ uzupe∏-
niajàc i wspierajàc, tworzy∏y jednolità, spójnà ofert´ ca∏ego wielo-
sektorowego systemu ochrony zdrowia. A na taki w∏aÊnie system,
wcià˝ eufemistycznie okreÊlany mianem partnerstwa publiczno-
-prywatnego, jesteÊmy w Polsce (i nie tylko w Polsce) „skazani”, nie
tylko ze wzgl´du na europejskà tradycj´, czy niejednoznaczne regu∏y
spo∏ecznej gospodarki rynkowej, ale przede wszystkim ze wzgl´du
na zalety ubezpieczeƒ publicznych, kompensujàce najwi´ksze wady
ubezpieczeƒ sektora prywatnego oraz niekwestionowane zalety sektora
prywatnego kompensujàce oczywiste wady sektora publicznego. 

Pierwszym krokiem do prze∏amania wieloletniego impasu w two-
rzeniu rzeczonego, jednolitego, publiczno-prywatnego systemu ochrony
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zdrowia o charakterze ubezpieczeniowym i zastàpienia nim obecnego,
hybrydowego etatystyczno-publiczno-prywatnego systemu ochrony
zdrowia o nieskoordynowanej ofercie produktowej i ustawicznie
doraênie naprawianego z braku jasnej, wyraênej strategii rozwoju,
winno byç nadanie ubezpieczeniu takiego znaczenia, by mog∏o wy-
pe∏niaç wyznaczonà mu rol´ w systemie – przede wszystkim – wspieraç
i koordynowaç realizacj´ zarówno celów sektora publicznego, jak te˝
prywatnego. 

Z tych w∏aÊnie wzgl´dów definicja ubezpieczenia winna je okre-
Êlaç jako instrument finansowo-logistyczny, który mo˝e (i powinien)
obejmowaç dzia∏ania nie tylko o charakterze reaktywnym, rekom-
pensujàce negatywne skutki zdarzeƒ niepo˝àdanych, ale równie˝
aktywnym – wyprzedzajàcym, tj. dzia∏ania: (1) monitorujàce symp-
tomy wskazujàce na mo˝liwoÊç zaistnienia zdarzeƒ niepo˝àdanych,
(2) niedopuszczajàce do realizowania si´ zdarzeƒ niepo˝àdanych,
(3) stymulujàce przebieg zdarzeƒ – ich kierunek, dynamik´, poten-
cjalne skutki. 

Tak rozumiana us∏uga ubezpieczeniowa, zoperacjonalizowana
w postaci oferty produktowej i produktu ubezpieczeniowego, mo˝e
(i powinna) stanowiç zapewnienie/gwarancj´ realnych dzia∏aƒ: (1)
monitorujàcych ryzyko zaistnienia zdarzeƒ niepo˝àdanych, (2) pro-
filaktycznych i prewencyjnych zabezpieczajàcych przed zdarzeniami
niepo˝àdanymi, (3) interwencyjnych – stymulujàcych przebieg zdarzeƒ
niepo˝àdanych, (4) (re)kompensujàcych skutki zdarzeƒ niepo˝àdanych. 

Takie rozumienie ubezpieczenia okreÊla te˝ rodzaj, zakres i cha-
rakter dzia∏aƒ gwarantowanych w ramach projektowanych i ofero-
wanych us∏ug ubezpieczeniowych w postaci ró˝norakich Êwiadczeƒ
zabezpieczajàcych przed okreÊlonymi kategoriami zdarzeƒ, których
zaistnienie i ich potencjalne skutki mogà naruszyç dany interes
podmiotu. Innymi s∏owy, redukujàcych prawdopodobieƒstwo zre-
alizowania si´ okreÊlonych ryzyk i/lub rekompensujàcych ich poten-
cjalne negatywne skutki (majàtkowe, osobowe, zdrowotne…). Uprasz-
czajàc, mo˝emy zatem powiedzieç, ˝e Êwiadczenia te (ich ró˝ne
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konfiguracje) oferowane na okreÊlonych warunkach przez ich pro-
ducentów (ubezpieczycieli) to w∏aÊnie produkty ubezpieczeniowe
odpowiadajàce poszczególnym rodzajom ryzyk. Powsta∏y, zgodnie
z tym schematem rozumowania, produkt ubezpieczeniowy jest
transparentny, realny, gwarantujàcy symetri´ informacji, jedno-
znacznie wskazujàcy: (1) rodzaj(e) i charakter dzia∏aƒ, jakie gwa-
rantuje; (2) zakres tych dzia∏aƒ, stosownie do okolicznoÊci, w jakich
b´dà podejmowane; (3) repertuar dzia∏aƒ (asortyment Êwiadczeƒ);
(4) warunki, jakie muszà byç spe∏nione przez ubezpieczajàcego
i ubezpieczonego.

Jak ju˝ zosta∏o wykazane w rozdziale szóstym, transparentnoÊci
oferty i produktu ubezpieczeniowego, symetrii informacji i mo˝li-
woÊci oceny realnoÊci zobowiàzaƒ ubezpieczyciela najlepiej s∏u˝y
wielostopniowa, modularna struktura Êwiadczeƒ, które sk∏adajà si´
na budow´ oferty i produktu. Konstruowane wedle tego uniwersalnego
schematu produkty mogà obejmowaç Êwiadczenia odpowiednie za-
równo do potrzeb i celów sektora publicznego, jak te˝ prywatnego;
równie dobrze mogà tak˝e s∏u˝yç zabezpieczeniom o charakterze
klubowym, spó∏dzielczym czy wzajemnoÊciowym. Nade wszystko jed-
nak prowadzone, wedle tego schematu, analizy stopnia pokrycia po-
pytu na okreÊlone rodzaje Êwiadczeƒ dobrze ukazujà obszary kon-
centracji poda˝y produktowej oraz obszary zaniedbane, czy wr´cz
przez producentów-ubezpieczycieli pomijane. Stanowià tym samym
dogodny instrument dok∏adnego „mapowania” popytu i poda˝y Êwiad-
czeƒ, jako podstawy konstruowania strategicznych planów dzia∏aƒ
w zakresie wszelkiego rodzaju zabezpieczeƒ. Modularne produkty
mogà byç dzi´ki temu wykorzystywane do jednolitego, skoordyno-
wanego zarzàdzania ca∏ymi systemami zabezpieczeƒ, przede wszyst-
kim poprzez stymulowanie poda˝y okreÊlonych produktów konstru-
owanych stosownie do zdiagnozowanych potrzeb.

Ryzyko utraty zdrowia, ze wzgl´du na jego trzy równie wa˝ne
aspekty i wymiary: jednostkowy, spo∏eczny i gospodarczy, okazuje si´
szczególnie dogodnym przedmiotem badania mo˝liwoÊci wyko-
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rzystywania idei i metody ubezpieczenia do neutralizacji ryzyka
w ka˝dym zakresie i charakterze jego wyst´powania. Ochrona zdrowia,
jako wartoÊci i powszechnego dobra, faktycznie nieodnawialnego
w skali jednego pokolenia, wymaga bowiem ogromnie zró˝nicowanych
dzia∏aƒ, których skutecznoÊç i efektywnoÊç zale˝y od ich komplek-
sowoÊci i komplementarnoÊci, zorientowanych nie tylko na rekom-
pensowanie szkód/strat ju˝ powsta∏ych, ale równie˝ niedopuszcza-
jàcych do utraty tej wartoÊci i dobra w przysz∏oÊci. Tylko takie, pro-
wadzone równolegle, kompleksowe, wzajemnie wspierajàce si´ dzia-
∏ania gwarantujà realnà ochron´ indywidualnych interesów jednostki,
wspólnych interesów zbiorowoÊci spo∏ecznej, efektywnoÊç ich gospo-
darowania; sà bowiem warunkiem realizacji indywidualnych celów
poszczególnych jednostek, rozwoju i sprawnego funkcjonowania ka˝-
dej spo∏ecznoÊci, a tak˝e bezpoÊrednio przek∏adajà si´ na efektyw-
noÊç i konkurencyjnoÊç gospodarki.

Wyniki przeprowadzonych w poszczególnych rozdzia∏ach ksià˝ki
rozwa˝aƒ nad u˝ytecznoÊcià idei i metody ubezpieczenia do organi-
zacji ochrony zdrowia, niezale˝nie od mo˝liwoÊci ich wykorzystania
w tej w∏aÊnie dziedzinie, mogà byç zatem potraktowane równie˝ jako
argumenty na rzecz szerszej i bardziej spójnej interpretacji idei i me-
tody ubezpieczenia, przemawiajà tak˝e na rzecz koncepcji ca∏oÊcio-
wego, zintegrowanego zarzàdzania zmianà.
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11..  MMEETTOODDAA  PPRROODDUUKKTTOOWWEEJJ  AANNAALLIIZZYY  

SSYYSSTTEEMMUU  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  

OORRAAZZ  RRYYNNKKUU  ÂÂWWIIAADDCCZZEE¡¡  

II UUBBEEZZPPIIEECCZZEE¡¡  ZZDDRROOWWOOTTNNYYCCHH  

––  PPRRZZYYKK¸̧AADD  ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIAA  

1.1.     ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡ DZIA¸U II I I

Przeglàd ofert produktowych dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ dzia∏u II wykaza∏ 184, ˝e przyj´tà w ksià˝ce definicj´ ubez-
pieczenia zdrowotnego mogà spe∏niaç produkty oferowane przez 16 za-
k∏adów (tabela 8). Zgodnie z tym kryterium, spoÊród ofert prezen-
towanych przez te zak∏ady na ich stronach internetowych, wyspecy-
fikowano 88 potencjalnych produktów obejmujàcych ∏àcznie 457 ró˝-
nych rodzajów Êwiadczeƒ. Oferty zosta∏y przeanalizowane ze wzgl´du
na rodzaj ryzyka utraty zdrowia i zakres ochrony. Pomini´te zosta∏y
takie parametry jak koszt i cena, bowiem prezentacje internetowe ich
nie ujawniajà. Analiz´ konstrukcji owych ofert anonsujàcych do-
st´pne produkty przeprowadzono w oparciu o sporzàdzony w tym celu
schemat specyfikacji Êwiadczeƒ i ich modu∏ów (tabela 7).
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1.1.1. PRZYK¸ADOWY WZÓR SPECYFIKACJI MODU¸ÓW

I ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH W PRODUKTACH

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

OFEROWANYCH PRZEZ DZIA¸AJÑCE W POLSCE

ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡
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1.1.2. WYKAZ ANALIZOWANYCH PRODUKTÓW UBEZPIECZE¡

ZDROWOTNYCH OFEROWANYCH PRZEZ ZAK¸ADY

UBEZPIECZE¡ DZIA¸U II

Tabela 8. Wykaz analizowanych produktów ubezpieczeƒ zdrowotnych
oferowanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ dzia∏u II

Nazwa produktu/wariantu produktowego

Moje zdrowie – wariant podstawowy, 
wariant rozszerzony 

Pakiet medyczny „Bàdê zdrów” podstawowy,
rozszerzony oraz platynowy

Vitalite (w trzech wariantach A, B, C)

Multi Zdrowie, Zdrowie plus, Zdrowie
Complex, Zasi∏ek szpitalny, Âwiadczenie
operacyjne A(nieszcz´Êliwy wypadek),
Âwiadczenie operacyjne B (choroba) 

Szlachetne Zdrowie warianty srebrny, 
z∏oty, platynowy

Medi – Care (pi´ç wariantów); Antidotum
Plus; City Med.; Zdrowie opieka medyczna;
Zdrowie pobyt w szpitalu; Zdrowie – 
operacje; Zdrowie powa˝na choroba; 
Zdrowie- pomoc medyczna; 
Zdrowie – nag∏a pomoc   

Vision w czterech wariantach: Basic, Silver,
Gold, Diamond

Medica w wariantach: Basic, Standard,
Rozszerzony plus, Opieka szpitalna wariant I
oraz II

EJH

Tytu∏ podrozdzia∏u

Nazwa zak∏adu
ubezpieczeƒ

Allianz

Aviva

Axa

Compensa

Europa

InterRisk

Inter Polska

Medica Polska
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Ty i rodzinna opieka medyczna standard;
podstawowa, podstawowa plus, premium,
prestige; Senior opieka plus, Premium; 
Maluszek opieka podstawowa, opieka plus 

Opieka medyczna dla dzieci (0-18 trzy 
warianty); Plan opieki medyczne (18-65
pi´ç wariantów); Plan opieki medycznej 
dla Seniorów (trzy warianty) 

Pierwsza pomoc 2000+; Pakiet Twoje 
zdrowie; Szlachetne zdrowie; Hospitalizacja
plus, Hospitalizacja, Konsultacje medyczne,
Ubezpieczenie szpitalne

Opieka medyczna (pi´ç wariantów); 
Ubezpieczenie dziennego Êwiadczenia 
szpitalnego; Ubezpieczenie od operacji;
Ubezpieczenie przej´cia obowiàzku op∏acania
sk∏adek na wypadek niezdolnoÊci do pracy 
i samodzielnej egzystencji; Ubezpieczenie
na wypadek leczenia szpitalnego; 
Ubezpieczenie na wypadek trwa∏ego 
inwalidztwa; Ubezpieczenie na wypadek
z∏amania koÊci; Ubezpieczenie na wypadek
ci´˝kiej choroby; Ubezpieczenie Asystent 
w czasie choroby

Pe∏nia Zdrowia start; Avimed w czterech
wariantach; Pe∏nia zdrowia Polmed

Zdrowie & Harmonia

Ubezpieczenia na wypadek choroby

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie informacji zawartych na stronach inter-
netowych. Stan na dzieƒ 30 X 2012
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1.1.3. LICZBOWY I PROCENTOWY UDZIA¸ ÂWIADCZE¡

ZDROWOTNYCH W WYRÓ˚NIONYCH MODU¸ACH

OFERTY PRODUKTOWEJ DZIA¸AJÑCYCH W POLSCE

ZAK¸ADÓW UBEZPIECZE¡ DZIA¸U II

Wykres 1. Procentowy udzia∏ Êwiadczeƒ zdrowotnych w wyró˝nionych
modu∏ach oferty produktowej dzia∏ajàcych w Polsce zak∏a-
dów ubezpieczeƒ dzia∏u II

èród∏o: R. Holly, K. Chudzik, E. Skibiƒska, Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako
instrument zarzàdzania efektywnoÊcià realizacji celów przedsi´biorstw rynku
ochrony zdrowia, [w:] Antoszkiewicz J., D´bski M., (red.), Problemy Zarzà-
dzania. Przedsi´biorczoÊç i Zarzàdzanie, tom XIII, zeszyt 15, SAN, Warszawa-
-¸ódê 2012, s. 295.
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Tabela 9. Liczbowy i procentowy udzia∏ Êwiadczeƒ zdrowotnych
w wyró˝nionych modu∏ach oferty produktowej dzia∏ajàcych
w Polsce zak∏adów ubezpieczeƒ dzia∏u II

Âwiadczenia medyczne

Profilaktyczno 48 10.5%
-prewencyjne

Zachowawcze 58 12.7%

Diagnostyczne 60 13.1%

Naprawcze/ 45 9.8%
zabiegowe

Rehabilitacyjny 17 3.7%

Piel´gnacyjny 36 7.9%

Paliatywny 0 0%

Âwiadczenia opiekuƒczo – piel´gnacyjne

Opiekuƒcze 1 0.2%

Piel´gnacyjne 23 5%

Rewalidacyjne 0 0%

Reorientacji 0 0%
zawodowej

Assistance 60 13.1%

Concierge 8 1.8%

EJK
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Charakter 
Êwiadczenia Liczba Êwiadczeƒ

Procentowy udzia∏ 
we wszystkich 
Êwiadczeniach
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Hospicyjne 0 0%

Paliatywne 0 0%

Âwiadczenia wypadkowy

Pomoc med. 15 3.3%
– ratownicza

Pomoc med. 1 0.2%
– zabiegowa

Pomoc psychologa 5 1.1%

Âwiadczenia 8 1.8%
rehabilitacyjne

Âwiadczenia 0 0%
rewalidacyjne

Âwiadczenia 2 0.4%
piel´gnacyjne

Finansowe 2 0.4%
wsparcie okresowe

Finansowe wsparcie
jednorazowe – 9 2%
„za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 3 0.7%
– „procentowe”

Finansowe wsparcie
jednorazowe – 0 0%
ex delicto

Renta 3 0.7%
bezterminowa

EJL
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Assistance 10 2.2%

Concierge 7 1.5%

Âwiadczenia rentowe (finansowe)

Finansowe wsparcie
jednorazowe – 24 5.3%
„za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe – 2 0.4%
„procentowe”

Finansowe wsparcie
jednorazowe – 1 0.2%
ex delicto

Finansowe 5 1.1%
wsparcie okresowe

Finansowe wsparcie 4 0.9%
rentowe

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Holly, K. Chudzik, E. Skibiƒska, Pro-
dukt ubezpieczenia zdrowotnego jako instrument zarzàdzania efektywnoÊcià
realizacji celów przedsi´biorstw rynku ochrony zdrowia, [w:] Antoszkiewicz J.,
D´bski M., (red.), Problemy Zarzàdzania. Przedsi´biorczoÊç i Zarzàdzanie,
tom XIII, zeszyt 15, SAN, Warszawa-¸ódê 2012, s. 296-297.
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1.1.4. PODA˚ ÂWIADCZE¡ W PRODUKTACH OFEROWANYCH

PRZEZ KOMERCYJNE ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡

ZDROWOTNYCH DZIA¸U II

Wykres 2. Poda˝ Êwiadczeƒ w produktach oferowanych przez ko-
mercyjne zak∏ady ubezpieczeƒ zdrowotnych dzia∏u II

èród∏o: R. Holly, K. Chudzik, E. Skibiƒska, Produkt ubezpieczenia zdrowotnego jako
instrument zarzàdzania efektywnoÊcià realizacji celów przedsi´biorstw rynku
ochrony zdrowia, [w:] Antoszkiewicz J., D´bski M., (red.), Problemy Zarzà-
dzania. Przedsi´biorczoÊç i Zarzàdzanie, tom XIII, zeszyt 15, SAN, Warszawa-
-¸ódê 2012, s. 299.
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1.1.5. LICZBOWY I PROCENTOWY UDZIA¸ POSZCZEGÓLNYCH

RODZAJÓW ÂWIADCZE¡ W OGÓLNEJ LICZBIE BADANYCH

PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ ZAK¸ADY

UBEZPIECZE¡ ZDROWOTNYCH DZIA¸U II

Tabela 10. Liczbowy i procentowy udzia∏ poszczególnych rodzajów
Êwiadczeƒ w ogólnej liczbie badanych produktów ofero-
wanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ zdrowotnych dzia∏u II

Âwiadczenia medyczne

Profilaktyczno 48 54.5%
- prewencyjne

Zachowawcze 58 65.9%

Diagnostyczne 60 68.2%

Naprawcze/ 45 51.1%
zabiegowe

Rehabilitacyjny 17 19.3%

Piel´gnacyjny 36 40.9%

Paliatywny 0 0%

Âwiadczenia opiekuƒczo – piel´gnacyjne

Opiekuƒcze 1 1.1%

Piel´gnacyjne 23 26.1%

Rewalidacyjne 0 0%

EKE

Rozdzia∏ I

Charakter 
Êwiadczenia Liczba produktów

Procentowy udzia∏ 
we wszystkich 
oferowanych 
produktach
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Reorientacji 0 0%
zawodowej

Assistance 60 68.2%

Concierge 8 9.1%

Hospicyjne 0 0%

Paliatywne 0 0%

Âwiadczenia wypadkowy

Pomoc med. 15 17.0%
– ratownicza

Pomoc med. 1 1.1%
– zabiegowa

Pomoc 5 5.7%
psychologa

Âwiadczenia 8 9.1%
rehabilitacyjne

Âwiadczenia 0 0%
rewalidacyjne

Âwiadczenia 2 2.3%
piel´gnacyjne

Finansowe wsparcie 2 2.3%
okresowe

Finansowe wsparcie
jednorazowe 9 10.2%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 3 3.4%
– „procentowe”

EKF
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Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%
– ex delicto

Renta 3 3.4%
bezterminowa

Assistance 10 11.4%

Concierge 7 8%

Âwiadczenia rentowe (finansowe)

Finansowe wsparcie
jednorazowe 24 27.3%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 2 2.3%
– „procentowe”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 1 1.1%
– ex delicto

Finansowe wsparcie 5 5.7%
okresowe

Finansowe wsparcie 4 4.5%
rentowe

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Holly, K. Chudzik, E. Skibiƒska, Produkt
ubezpieczenia zdrowotnego jako instrument zarzàdzania efektywnoÊcià realizacji
celów przedsi´biorstw rynku ochrony zdrowia, [w:] Antoszkiewicz J., D´bski M.,
(red.), Problemy Zarzàdzania. Przedsi´biorczoÊç i Zarzàdzanie, tom XIII,
zeszyt 15, SAN, Warszawa-¸ódê 2012, s. 297-298.

EKG

Rozdzia∏ I
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1.2. ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡ DZIA¸U I

Przeglàd ofert produktowych dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ „na ˝ycie” – dzia∏u I wykaza∏, 185 ˝e przyj´tà w ksià˝ce
definicj´ ubezpieczenia zdrowotnego mogà spe∏niaç produkty ofe-
rowane przez 19 zak∏adów ubezpieczeniowych tego dzia∏u w postaci
tzw. opcji zdrowotnych (tabela 11). Zgodnie z tym kryterium, spoÊród
ofert prezentowanych przez te zak∏ady na ich stronach internetowych,
wyspecyfikowano 94 potencjalne produkty (jako „opcje”) obejmujàce
∏àcznie 435 ró˝nych Êwiadczeƒ: w module serwisowym-medycznym –
9 (2,7%), w opiekuƒczo-piel´gnacyjnym – 27 (8,1%), w finansowo-
-rentowym – 132 (39,4%), w wypadkowym – 167 (49,8%) – por. wykres 2.

Oferty zosta∏y przeanalizowane ze wzgl´du na rodzaj ryzyka utraty
zdrowia i zakres ochrony. Pomini´te zosta∏y takie parametry, jak koszt
i cena, bowiem prezentacje internetowe ich nie ujawniajà. Analiz´
konstrukcji owych ofert anonsujàcych dost´pne produkty przepro-
wadzono w oparciu o sporzàdzony w tym celu schemat specyfikacji
Êwiadczeƒ i ich modu∏ów.

EKH

Tytu∏ podrozdzia∏u

.
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1.1.1. WYKAZ ANALIZOWANYCH PRODUKTÓW (TZW. OPCJI

ZDROWOTNYCH) OFEROWANYCH PRZEZ DZIA¸AJÑCE

W POLSCE ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡ „NA ˚YCIE” DZIA¸U I

Tabela 11. Wykaz analizowanych produktów (tzw. opcji zdrowotnych)
oferowanych przez dzia∏ajàce w Polsce zak∏ady ubezpieczeƒ
„na ˝ycie” dzia∏u I

Nazwa wariantu (opcji zdrowotnej)

Bezpieczni Bliscy, Bezpieczni Bliscy I Ja,
Pod opiekà

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenia 
Na ˚ycie, Indywidualne Terminowe 
Ubezpieczenia Na Do˝ycie Z Planem 
Edukacyjnym, Indywidualne Terminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie I Do˝ycie 
Z Planem Kapita∏owym, Allianz Opiekun
Standard, Allianz Opiekun Komfort

Indywidualne Ubezpieczenie Na ˚ycie 
I Do˝ycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Na Do˝ycie Ze Sk∏adkà Jednorazowà, 
Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie 
Na ˚ycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Do˝ywotnie, Indywidualne Ubezpieczenie
Na Do˝ycie, Ubezpieczeniowy Pakiet
Ochrona ˚ycia I Zdrowia, Indywidualne
Terminowe Ubezpieczenie Na ˚ycie – Twój
Pakiet Ochronny, Indywidualne Ubezpiecze-
nie Na Do˝ycie Dla Dziecka

Ubezpieczenie Gwarantowanej Renty 
Kapita∏owej, Ubezpieczenie Uniwersalne –
Nowa Perspektywa

EKI

Rozdzia∏ I

Nazwa zak∏adu 
ubezpieczeƒ

Aegon TUn˚ S. A.

Allianz ˚ycie 
Polska S. A.

Amplico Life S. A.

Aviva TUn˚ S. A.
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Indywidualne Ubezpieczenie Na ˚ycie 
Bezpieczna Dekada Presti˝, Indywidualne
Ubezpieczenie Na ˚ycie Bezpieczna Dekada,
Ubezpieczenie Na ˚ycie Parasol, 
Indywidualne Ubezpieczenie Na ˚ycie
Z Ubezpieczeniowymi Funduszami 
Kapita∏owymi Z∏oty Ârodek, Indywidualne
Ubezpieczenie Na ˚ycie Plan Ochronny Axa

Indywidualne Ubezpieczenie Na Wypadek
Âmierci, Indywidualne Kapita∏owe 
Ubezpieczenie Na ˚ycie, Kapita∏owe 
Ubezpieczenie Na ˚ycie Z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapita∏owym Ze Sk∏adkà 
Jednorazowà, Uniwersalne Ubezpieczenie
Na ˚ycie Z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita∏owym „Kolory ˚ycia+”, Indywidualne
Terminowe Ubezpieczenie Na ˚ycie 
Ze Zwrotem Sk∏adki – ˚ycie Z Plusem,
Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci –
Start Z Plusem
.
Ubezpieczenie Terminowe Pocztylion ˚ycie,
Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie
Na ˚ycie „Protektor”, Ubezpieczenie
Z Funduszem Kapita∏owym Pocztylion ˚ycie,
Ubezpieczenie Inwestycyjne Pocztylion ˚ycie,
Posagowe Pocztylion ˚ycie

Ubezpieczenie Indywidualne Na ˚ycie,
Ubezpieczenie Indywidualne Na ˚ycie
I Do˝ycie Z Udzia∏em W Zysku, Ubezpie-
czenie Indywidualne Na ˚ycie „˚ycie Ccasco”,
Indywidualne Ubezpieczenie Nast´pstw
Nieszcz´Êliwych Wypadków

Ubezpieczenie Na ˚ycie I Do˝ycie Lew
Partner, Ubezpieczenie Na ˚ycie Plan 
Zabezpieczenia Bie˝àcych Potrzeb Rodziny,
Program Wypadkowy Generali Evento,
Ubezpieczenie Posagowe Lew Junior

EKJ

Tytu∏ podrozdzia∏u

Axa ˚ycie TU S. A.

Benefia TUn˚ S. A. 
Vienna Insurance

Group

Cardif Polska S. A

Concordia Capital
S. A.

Generali ˚ycie TU
S. A.
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Na ˚ycie
Altima, Indywidualne Ubezpieczenie Na ˚ycie
I Do˝ycie Z Udzia∏em W Zysku Eventus 
Od Mamy I Taty, Indywidualne Terminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie Aspira, Program
Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest, 
Ubezpieczeniowo-Oszcz´dnoÊciowy Eventus
Duo, Inwestycyjno-Rentowy Advanta 
Ubezpieczenie Inwestycyjne Z Jednorazowà
Sk∏adkà Ubezpieczeniowà, Inwestycyjno-
-Rentowy Advanta Ubezpieczenie 
Inwestycyjne Z Regularnà Sk∏adkà 
Ubezpieczeniowà, Program Inwestycyjno-
-Rentowy Advanta Ubezpieczenie 
Rentoweg; Program Inwestycyjno-Rentowy
Inventusi Ubezpieczenie Inwestycyjne
Z Jednorazowà Sk∏adkà Ubezpieczeniowà,
Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus
Ubezpieczenie Inwestycyjne Z Regularnà
Sk∏adkà Ubezpieczeniowà

Terminowe Ubezpieczenie Na ˚ycie 
Ochrona +, Terminowe Ubezpieczenie 
Na ˚ycie Ing Smart +, Terminowe 
Ubezpieczenie Na ˚ycie Ing Smart, 
Ubezpieczenie Na ˚ycie „Sposób 
Na Przysz∏oÊç”

Acti GWARANT, Acti OCHRONA

„Nordea Multi Ochrona Solo”, Nordea
Twoja Ochrona, „Nordea Wachlarz 
Bezpieczeƒstwa Plus”, „Nordea Wachlarz
Bezpieczeƒstwa”, „Nordea Multi Ochrona
Rodzina”, „Nordea Multi Ochrona 
Senator”, „Perfect Multi Ochrona”,
Ochronne Ubezpieczenie Na ˚ycie 
„Nordea Max”

EKK

Rozdzia∏ I

Ergo Hestia S. A.

ING TUn˚ S. A.

Macif ˚ycie TUW

Nordea Polska
TUn˚ S. A.
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„Bezpieczny Na Drodze”, „Polisa Dla 
Ciebie”, „Bezpieczni Razem”, Terminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie Mono, Ubezpieczenie
Stypendialne „˚ak”, Ubezpieczenie 
Na ˚ycie I Do˝ycie „Twoje Netto”, 
Ubezpieczenia Na ˚ycie I Do˝ycie 
„Premium” 2009, Ubezpieczenie Kredyto-
biorców Lub Leasingobiorców, Terminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie Mono Plus, 
Terminowe Ubezpieczenie Na ˚ycie
Z Ubezpieczeniowym Funduszem 
Kapita∏owym „Invest Polisa”

Ubezpieczenie Na ˚ycie I Do˝ycie, Terminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie Zapewniajàce 
Dochód Rodzinie, Terminowe Ubezpieczenie
Na ˚ycie – Wersja Biznes, Bezterminowe
Ubezpieczenie Na ˚ycie, Terminowe 
Ubezpieczenie Na ˚ycie Z Malejàcà Sumà
Ubezpieczenia, Na ˚ycie Z Emeryturà, 
Terminow Ubezpieczenie Na ˚ycie

Indywidualne Ubezpieczenie Na ˚ycie 
I Do˝ycie Pzu Ochrona I Zysk, Indywidualne
Ubezpieczenie Na ˚ycie I Do˝ycie, 
Terminowe Ubezpieczenie Ubezpieczenia
Na ˚ycie Pzu Twoja Ochrona, Zbiorowe
Ubezpieczenie Nast´pstw Nieszcz´Êliwych
Wypadków, Ubezpieczenie Indywidualnie
Kontynuowane Typ P Plus, Ubezpieczenie
Indywidualnie Kontynuowanego Typ P, 
Typ P Plus, Indywidualne Ubezpieczenie 
Na ˚ycie Z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapita∏owym
.
Terminowe Ubezpieczenie Ubezpieczenia
Na ˚ycie, Indywidualne Ubezpieczenie 
Na ˚ycie I Do˝ycie Z Gwarantowanym
Zwrotem Sk∏adek Oraz Ubezpieczeniem
Nast´pstw Nieszcz´Êliwych Wypadków, 
Terminowe Ubezpieczenie Ubezpieczenia
Na ˚ycie I Do˝ycie

EKL

Tytu∏ podrozdzia∏u

Polisa-˚ycie S. A.

Pramerica ˚ycie
TUiR S. A

PZU ˚ycie S. A.

Signal Iduna 
˚ycie Polska 

TU S. A

B_5_ksiazka+aneks  17/6/13  9:27  Page 289



Terminowe Ubezpieczenie Na ˚ycie Twoja
Ochrona, Krótkoterminowe Ubezpieczenie
Na ˚ycie Ochrona komfort, Ubezpieczenie
Na ˚ycie Z UbezpieczeniowymFunduszem
Kapita∏owym, Ubezpieczenie Na ˚ycie
I Do˝ycie Twoja Przysz∏oÊç

Ubezpieczenie Terminowe Na ˚ycie Per∏owa
Ochrona, Indywidualne Ubezpieczenie 
Na ˚ycie „˚yciowy Plan”, Indywidualne
Ubezpieczenie Terminowe Na ˚ycie 
Platynowa Ochrona

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeniowych
zawartych na stronach internetowych. Stan na dzieƒ 30 X 2012

ELC

Rozdzia∏ I

Uniqa TUn˚ 
S. A.

Warta S. A.
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1.1.2. LICZBOWY I PROCENTOWY UDZIA¸ ÂWIADCZE¡

ZDROWOTNYCH W WYRÓ˚NIONYCH MODU¸ACH OFERTY

PRODUKTOWEJ DZIA¸AJÑCYCH W POLSCE ZAK¸ADÓW

UBEZPIECZE¡ „NA ˚YCIE” DZIA¸U I

Wykres 2. Procentowy udzia∏ Êwiadczeƒ zdrowotnych w wyró˝nionych
modu∏ach oferty produktowej dzia∏ajàcych w Polsce 
zak∏adów ubezpieczeƒ „na ˝ycie” dzia∏u I

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Holly, M. ChruÊciel, Âwiadczenia zdro-
wotne w ramach produktowej oferty rynkowej dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ „na ˝ycie”, [w:] Holly R. (red.), Planowanie strategii ochrony
zdrowia i polityki zdrowotnej w województwie ∏ódzkim na lata 2014-2020.
Konceptualizacja, metodologia badaƒ, ocena dost´pnych danych êród∏owych,
KIU, przeddruk, Warszawa-¸ódê 2013, s. 220.

ELD

Tytu∏ podrozdzia∏u
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Tabela 11. Liczbowy i procentowy udzia∏ Êwiadczeƒ zdrowotnych
w wyró˝nionych modu∏ach oferty produktowej dzia∏ajàcych
w Polsce zak∏adów ubezpieczeƒ „na ˝ycie” dzia∏u I

Âwiadczenia medyczne

Profilaktyczno- 4 1,2%
prewencyjne

Zachowawcze 1 0,3%

Diagnostyczne 1 0,3%

Naprawcze/ 0 0%
zabiegowe

Rehabilitacyjny 1 0,3%

Piel´gnacyjny 2 0,6%

Paliatywny 0 0%

Âwiadczenia opiekuƒczo – piel´gnacyjne

Opiekuƒcze 4 1,2%

Piel´gnacyjne 6 1,8%

Rewalidacyjne 0 0%

Reorientacji 2 0,6%
zawodowej

Assistance 7 2,1%

ELE

Rozdzia∏ I

Charakter 
Êwiadczenia

Liczba Êwiadczeƒ
Procentowy udzia∏ 

we wszystkich 
Êwiadczeniach
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Concierge 8 2,4%

Hospicyjne 0 0%

Paliatywne 0 0%

Âwiadczenia wypadkowe

Pomoc med. 2 0,6%
– ratownicza

Pomoc med. 2 0,6%
– zabiegowa

Pomoc psychologa 4 1,2%

Âwiadczenia 7 2,1%
rehabilitacyjne

Âwiadczenia 1 0,3%
rewalidacyjne

Âwiadczenia 8 2,4%
piel´gnacyjne

Finansowe wsparcie 24 7,1%
okresowe

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 51 15,2%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 50 14,9%
– „procentowe”

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 0 0%
– ex delicto

Renta bezterminowa 1 0,3%

ELF

Tytu∏ podrozdzia∏u
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Assistance 9 2.7%

Concierge 8 2,4%

Âwiadczenia rentowe (finansowe)

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 100 30%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 20 5,9%
– „procentowe”

Finansowe wsparcie 
jednorazowe 0%
– ex delicto

Finansowe wsparcie 8 2,3%
okresowe

Finansowe wsparcie 4 1,2%
rentowe

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Holly, M. ChruÊciel, Âwiadczenia zdro-
wotne w ramach produktowej oferty rynkowej dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ „na ˝ycie”, [w:] Holly R. (red.), Planowanie strategii ochrony
zdrowia i polityki zdrowotnej w województwie ∏ódzkim na lata 2014-2020.
Konceptualizacja, metodologia badaƒ, ocena dost´pnych danych êród∏owych,
KIU, przeddruk, Warszawa-¸ódê 2013, s. 221-222.

ELG

Rozdzia∏ I

B_5_ksiazka+aneks  17/6/13  9:27  Page 294



1.1.3. PODA˚ ÂWIADCZE¡ W PRODUKTACH OFEROWANYCH

PRZEZ KOMERCYJNE ZAK¸ADY UBEZPIECZE¡

„NA ˚YCIE” DZIA¸U I

Wykres 3. Poda˝ Êwiadczeƒ w produktach oferowanych przez 
komercyjne zak∏ady ubezpieczeƒ „na ˝ycie” dzia∏u I

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie R. Holly, M. ChruÊciel, Âwiadczenia zdro-
wotne w ramach produktowej oferty rynkowej dzia∏ajàcych w Polsce zak∏adów
ubezpieczeƒ „na ˝ycie”, [w:] Holly R. (red.), Planowanie strategii ochrony
zdrowia i polityki zdrowotnej w województwie ∏ódzkim na lata 2014-2020.
Konceptualizacja, metodologia badaƒ, ocena dost´pnych danych êród∏owych,
KIU, przeddruk, Warszawa-¸ódê 2013, s. 223.

ELH

Tytu∏ podrozdzia∏u
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1.2. PRYWATNE CENTRA MEDYCZNE

(FIRMY ABONAMENTOWE)

Analiza Êwiadczeƒ oferowanych przez prywatne centra me-
dyczne (tzw. firmy abonamentowe) obj´∏a oferty siedmiu tego typu
podmiotów (Enel-Med, Medicover, LuxMed, Medycyna Rodzinna,
Signum, Polmed, CM Pu∏awska) prezentowane na stronach inter-
netowych tych firm. 186 Przeglàd rzeczonych ofert wykaza∏, ˝e – sto-
sujàc analogiczne kryteria jak w odniesieniu do ofert zak∏adów
ubezpieczeƒ – mo˝na wyspecyfikowaç 37 potencjalnych produktów
obejmujàcych ∏àcznie 217 Êwiadczeƒ. Podobnie jak w przypadku za-
k∏adów ubezpieczeƒ, oferty produktowe zosta∏y przeanalizowane
jedynie ze wzgl´du na rodzaj ryzyka i zakres ochrony (pomini´te
zosta∏y koszt i cena).

1.2.1. PRZYK¸ADOWY WZÓR SPECYFIKACJI MODU¸ÓW

I ÂWIADCZE¡ MEDYCZNYCH ORAZ LOGISTYCZNYCH

OFEROWANYCH PRZEZ PRYWATNE CENTRA MEDYCZNE

(FIRMY ABONAMENTOWE)

ELI

Rozdzia∏ I
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Tabela 13. Przyk∏adowy wzór specyfikacji modu∏ów i Êwiadczeƒ
zdrowotnych w produktach prywatnych centrów medycznych 

èród∏o: opracowanie w∏asne.

ELJ

Tytu∏ podrozdzia∏u
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ELK

Rozdzia∏ I

Charakter 
Êwiadczenia

Liczba Êwiadczeƒ
Procentowy udzia∏ 

we wszystkich 
Êwiadczeniach

1.2.2. LICZBOWY I PROCENTOWY UDZIA¸ POSZCZEGÓLNYCH

ÂWIADCZE¡ W OFERCIE PRYWATNYCH CENTRÓW

MEDYCZNYCH (FIRM ABONAMENTOWYCH)

Tabela 14. Liczbowy i procentowy udzia∏ poszczególnych Êwiadczeƒ
w ofercie prywatnych centrów medycznych (firm abona-
mentowych)

Âwiadczenia medyczne

Profilaktyczno 26 11,98%
-prewencyjne

Zachowawcze 37 17,05%

Diagnostyczne 37 17,05%

Naprawcze/ 30 13,82%
zabiegowe

Rehabilitacyjny 12 5,53%

Piel´gnacyjny 0 0%

Paliatywny 0 0%

Âwiadczenia opiekuƒczo-piel´gnacyjne

Opiekuƒcze 0 0%

Piel´gnacyjne 0 0%

Rewalidacyjne 0 0%

B_5_ksiazka+aneks  17/6/13  9:27  Page 298



Reorientacji 0 0%
zawodowej

Assistance 37 17,05%

Concierge 0 0%

Hospicyjne 0 0%

Paliatywne 0 0%

Âwiadczenia wypadkowe

Pomoc med. 9 4,15%
– ratownicza

Pomoc med. 29 13,36%
– zabiegowa

Pomoc psychologa 0 0%

Âwiadczenia 0 0%
rehabilitacyjne

Âwiadczenia 0 0%
rewalidacyjne

Âwiadczenia 0 0%
piel´gnacyjne

Finansowe wsparcie 0 0%
okresowe

Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%
– „procentowe”

ELL

Tytu∏ podrozdzia∏u
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Finansowe wsparcie 
jednorazowe 0 0%
– ex delicto

Renta 0 0%
bezterminowa

Assistance 0 0%

Concierge 0 0%

èród∏o: M. Arendarski, Oferta Êwiadczeƒ zdrowotnych komercyjnych towarzystw ubezpie-
czeniowych i prywatnych centrów medycznych w Polsce – analiza porównawcza,
praca podyplomowa, studia podyplomowe „Ubezpieczeƒ zdrowotnych i zarzà-
dzania ochronà zdrowia”, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia
Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ.

FCC

Rozdzia∏ I
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1.2.3. RODZAJE ÂWIADCZE¡ W OFERCIE

FIRM ABONAMENTOWYCH

Wykres 5. Rodzaje Êwiadczeƒ w ofercie firm abonamentowych

èród∏o: M. Arendarski, Oferta Êwiadczeƒ zdrowotnych komercyjnych towarzystw ubezpie-
czeniowych i prywatnych centrów medycznych w Polsce – analiza porównawcza,
praca podyplomowa, studia podyplomowe „Ubezpieczeƒ zdrowotnych i zarzà-
dzania ochronà zdrowia”, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia
Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ.

FCD

Tytu∏ podrozdzia∏u
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1.2.4. LICZBOWY I PROCENTOWY UDZIA¸ POSZCZEGÓLNYCH

RODZAJÓW ÂWIADCZE¡ W OGÓLNEJ LICZBIE

ÂWIADCZE¡ SK¸ADAJÑCYCH SI¢ NA RYNKOWA OFERT¢

FIRM ABONAMENTOWYCH

Tabela 6. Udzia∏ produktów o danym charakterze w ogólnej liczbie
produktów oferowanych przez firmy abonamentowe.

Âwiadczenia medyczne

Profilaktyczno 26 70,27%
-prewencyjne

Zachowawcze 37 100%

Diagnostyczne 37 100%

Naprawcze/ 30 81,08%
zabiegowe

Rehabilitacyjny 12 32,43%

Piel´gnacyjny 0 0%

Paliatywny 0 0%

Âwiadczenia opiekuƒczo-piel´gnacyjne

Opiekuƒcze 0 0%

Piel´gnacyjne 0 0%

Rewalidacyjne 0 0%

FCE
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Reorientacji 0 0%
zawodowej

Assistance 37 100%

Concierge 0 0%

Hospicyjne 0 0%

Paliatywne 0 0%

Âwiadczenia wypadkowe

Pomoc med. 9 24,32%
– ratownicza

Pomoc med. 29 78,38%

Pomoc 0 0%
psychologa

Âwiadczenia 0 0%
rehabilitacyjne

Âwiadczenia 0 0%
rewalidacyjne

Âwiadczenia 0 0%
piel´gnacyjne

Finansowe wsparcie 0 0%
okresowe

Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%
– „za zdarzenie”

Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%

– „procentowe”

FCF
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Finansowe wsparcie
jednorazowe 0 0%

– ex delicto

Renta 0 0%
bezterminowa

Assistance 0 0%

Concierge 0 0%

èród∏o: M. Arendarski, Oferta Êwiadczeƒ zdrowotnych komercyjnych towarzystw ubezpie-
czeniowych i prywatnych centrów medycznych w Polsce – analiza porównawcza,
praca podyplomowa, studia podyplomowe „Ubezpieczeƒ zdrowotnych i zarzà-
dzania ochronà zdrowia”, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia
Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ.
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1.2.5. PODA˚ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ÂWIADCZE¡

W OFERCIE FIRM ABONAMENTOWYCH

Wykres 6. Poda˝ poszczególnych rodzajów Êwiadczeƒ w ofercie firm
abonamentowych

èród∏o: M. Arendarski, Oferta Êwiadczeƒ zdrowotnych komercyjnych towarzystw ubezpie-
czeniowych i prywatnych centrów medycznych w Polsce – analiza porównawcza,
praca podyplomowa, studia podyplomowe „Ubezpieczeƒ zdrowotnych i zarzà-
dzania ochronà zdrowia”, Uniwersytet Medyczny w ¸odzi, Spo∏eczna Akademia
Nauk i Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ.
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2. WYKAZ ZAGADNIE¡ (I STOSOWNYCH PYTA¡

BADAWCZYCH) DOTYCZÑCYCH ZASADNOÂCI

I REALNOÂCI KONCEPCJI ZASTÑPIENIA

KONTRAKTAMI UBEZPIECZENIOWYMI

DOTYCHCZASOWYCH SPO¸ECZNYCH

UMÓW MI¢DZYPOKOLENIOWYCH

• Na czym polega i w jaki sposób dokonuje si´ zmiana
w zakresie rozumienia i sposobu traktowania takich
wartoÊci jak: równoÊç, sprawiedliwoÊç, s∏usznoÊç spo-
∏eczna, wolnoÊç „do” i „od”, solidaryzm, efektywnoÊç?

• Czy i w jaki sposób koreluje to ze zmianà w zakresie po-
trzeb, oczekiwaƒ i aspiracji ró˝nych grup socjodemogra-
ficznych w wybranych krajach UE?

• W jakim stopniu dotyczy to potrzeb, oczekiwaƒ i aspiracji
spo∏ecznych oraz sposobów ich zaspakajania (co do za-
kresu, ró˝norodnoÊci form, jakoÊci, zasad dost´pnoÊci,
ceny)?

• Od czego i w jakim stopniu zale˝y poczucie bezpieczeƒ-
stwa obywateli wspó∏czesnych paƒstw UE?

• Czego oni oczekujà od swoich rzàdów, instytucji paƒ-
stwowych, organizacji publicznych; pozarzàdowych
i przedsi´biorstw?

• Co warunkuje integracj´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego? 

• Co stanowi o poczuciu bezpieczeƒstwa obywateli wspó∏-
czesnych paƒstw UE:

– w∏asna rodzina (jaki jej wzorzec?),

– gospodarstwo domowe (o jakiej strukturze?),

FCI
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– pewnoÊç zatrudnienia (jakiego, w jakiej formie?), 

– pewnoÊç pracy (czym ona jest, na czym ma polegaç?),

– zdrowie (jak rozumiane, czemu s∏u˝àce?),

– pewnoÊç gwarancji ze strony paƒstwa dotyczàcych:

– zaopatrzenia w Êwiadczenia spo∏eczne (jakie?)

– zatrudnienia (dost´pu do rynku pracy?)

– bezpieczeƒstwa fizycznego,

– stabilnego rozwoju gospodarki kraju,

– wolnoÊci obywatelskich (jakich?)

– okreÊlonych praw (np. wolnoÊci „do” informacji i prawa
wyboru, woloÊci „od” dyskryminacji, wykluczenia)

• Czym jest, na czym polega spo∏eczne obywatelstwo we
wspó∏czesnych paƒstwach UE? Czemu i w jaki sposób
s∏u˝y? („demokracji”, trwa∏oÊci paƒstw, ich instytucji,
trwa∏oÊci systemów zabezpieczeƒ spo∏ecznych?) Jakie
korzyÊci daje obywatelowi, a jakich wymaga ofiar?

• Czego powinny dotyczyç kontrakty spo∏eczne? Co powinno
byç ich przedmiotem? „Stare” – „nowe” ryzyka/zagro˝enia
spo∏eczne? Jakie? W jaki sposób definiowane?

• Kto (jakie instytucje, jak zorganizowane, wedle jakich
zasad i procedur) mogà/winny okreÊlaç:

– przedmiot kontraktów,

– zakres przedmiotowy/rodzajowy,

– zró˝nicowanie form,

FCJ
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– ogóle warunki umów (adhezyjnych?),

– zasady zawierania i procedury,

– koszty i ceny,

– sposób administrowania (organizacji wspólnot ry-
zyka, prowadzenia funduszy ubezpieczeniowych,
likwidowania i rozliczania szkód i nale˝noÊci),

– gwarancje finansowe funkcjonowania.

• Kto winien okreÊlaç:

– kontrakty obowiàzkowe i ich zakres 

– kontrakty dobrowolne

• Jaki mo˝e/winien byç systemowy model spo∏ecznych kon-
traktów ubezpieczeniowych? 

• Jak zapewniç kompletnoÊç, komplementarnoÊç i spójnoÊç
systemowi spo∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych? 

• Jaka winna byç formu∏a i status formalno-prawny spo-
∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych? Co w nich winno
byç wspólne, a co ró˝ne (ze wzgl´du na odmiennoÊç ro-
dzajowà ryzyk, ich charakter, miejsce w hierarchii wartoÊci)?

• Czy jest mo˝liwy (a je˝eli tak, to jaki winien byç) uni-
wersalny algorytm konstruowania spo∏ecznego kontraktu
ubezpieczeniowego?

• Jak zapewniç (zorganizowaç) przejÊcie od wspó∏cze-
snych tzw. mi´dzypokoleniowych umów spo∏ecznych do
systemu spo∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych?

• Czy i – je˝eli tak – w jakim stopniu mo˝liwe jest wyko-
rzystanie do projektowania i konstrukcji algorytmu spo-

FCK
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∏ecznego kontraktu ubezpieczeniowego takich idei/koncepcji
i metod, jak Risk Adjustment oraz Risk Sharing? 187

• Czy ubezpieczeniowa oferta produktowa mo˝e stanowiç
instrument/narz´dzie neutralizacji konfliktu interesów
mi´dzy „nowymi grupami” spo∏ecznymi? 

• Jak zmiany w zakresie znaczenia wartoÊci: równoÊç spo-
∏eczna, wolnoÊç (wyboru), solidaryzm spo∏eczny, spra-
wiedliwoÊç spo∏eczna, s∏usznoÊç spo∏eczna, efektywnoÊç
prze∏o˝yç na ofert´ ubezpieczeniowà: 

– jej zakres,

– ró˝norodnoÊç,

– jakoÊç 

– dost´pnoÊç

– koszt

– cen´

– form´

– charakter oferty

– adresata oferty (segmentacj´ klienta)

by by∏a: (1) atrakcyjna dla beneficjenta/konsumenta i op∏acalna
dla producenta, (2) pe∏ni∏a rol´ instrumentu neutralizujàcego po-
tencjalne konflikty spo∏eczne

• Czy terytorializacja (regionalizacja) polityki zabezpieczenia
spo∏ecznego pozwoli na zwi´kszenie efektywnoÊci systemu
zabezpieczeƒ? 

FCL
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– co winno/mo˝e byç delegowane do regionu

– co winno/mo˝e pozostaç w kompetencji rzàdu 

po to by:

– lepiej diagnozowaç specyficzne potrzeby specy-
ficznych grup („spo∏ecznoÊci regionu”)

– lepiej diagnozowaç zagro˝enia

– lepiej wykorzystywaç potencja∏ poszczególnych
grup socjodemograficznych

– lepiej wykorzystywaç mo˝liwoÊci tych grup

– trafniej desygnowaç/adresowaç Êwiadczenia
(zwi´kszyç ich dost´pnoÊç)

– bardziej elastycznie reagowaç na symptomy zmiany

• Jakie inne (pozaubezpieczeniowe) kontrakty zawierane
pomi´dzy podmiotami paƒstwa a jego obywatelami, be-
neficjentami systemu zabezpieczeƒ spo∏ecznych, mog∏yby
doprowadziç do zwi´kszenia efektywnoÊci tego systemu?

FDC
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3. PRZYK¸ADOWE ZA¸O˚ENIA DO PLANU WERYFIKACJI

ZASADNOÂCI I REALNOÂCI KONCEPCJI ZASTÑPIENIA

DOTYCHCZASOWYCH SPO¸ECZNYCH UMÓW

MI¢DZYPOKOLENIOWYCH KONTRAKTAMI

UBEZPIECZENIOWYMI

1. Ustalenie „nowego” katalogu ryzyk spo∏ecznych

1.1. Identyfikacja i weryfikacja wspó∏czesnych potrzeb i in-
teresów spo∏ecznych oraz zagro˝eƒ zaspokojenia tych
potrzeb i interesów, w celu zaktualizowania katalogu
podstawowych ryzyk spo∏ecznych

1.2. Uaktualnienie i reinterpretacja symboli wspó∏czesnego
europejskiego paƒstwa dobrobytu

1.3. Ustalenie zakresu przedmiotowego niezb´dnych zabez-
pieczeƒ spo∏ecznych konstytuujàcych i urzeczywistniajàcych
ide´ wspó∏czesnego europejskiego paƒstwa dobrobytu

1.4 OkreÊlenie celów (i mo˝liwych sposobów ich realizacji)
wspó∏czesnego europejskiego paƒstwa dobrobytu

2. Projektowanie i konstruowanie produktów (w postaci kontraktów
ubezpieczeniowych) s∏u˝àcych neutralizowaniu poszczególnych ryzyk

2.1. Mo˝liwoÊç neutralizacji poszczególnych rodzajów wy-
specyfikowanych ryzyk metodà ubezpieczeniowà 

(a) poprzez:

• dzia∏ania oÊwiatowe, edukacyjne

• dzia∏ania profilaktyczne

FDD
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• dzia∏ania prewencyjne

• dzia∏ania naprawcze 

• dzia∏ania (re) kompensacyjne 

• zachowawcze 

(b) w ramach:

• instytucji paƒstwowych 

• instytucji publicznych

• rozwiàzaƒ/mechanizmów rynkowych

• rozwiàzaƒ/mechanizmów partycypacji obywa-
telskiej (akcje, przedsi´wzi´cia charytatywne,
dobroczynne fundacje celowe). 

2.2 OkreÊlenie zasad konstrukcji powszechnych kontraktów
ubezpieczeniowych s∏u˝àcych spójnemu systemowi wza-
jemnie komplementarnych zabezpieczeƒ spo∏ecznych
odpowiednich do/dla: poszczególnych rodzajów ryzyk
i zagro˝eƒ, poszczególnych grup interesariuszy – benefi-
cjentów pod wzgl´dem: zakresu Êwiadczeƒ, ró˝norodno-
Êci Êwiadczeƒ, jakoÊci Êwiadczeƒ, dost´pnoÊci Êwiad-
czeƒ, kosztu Êwiadczeƒ, ceny Êwiadczeƒ charakteryzujà-
cych si´: kompletnoÊcià, komplementarnoÊcià, kompa-
tybilnoÊcià (spójnoÊcià).

2.3 OkreÊlenie celowoÊci/zasadnoÊci oraz warunków i mo˝-
liwoÊci wykorzystania mechanizmów i instrumentów Risk
Sharing i Risk Adjustment do konstrukcji jednolitego
systemu spo∏ecznych kontraktów ubezpieczeniowych.

FDE
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3. Zdefiniowanie zasad i za∏o˝eƒ warunkujàcych wprowadzenie
w paƒstwach europejskich jednolitego systemu spo∏ecznych kon-
traktów ubezpieczeniowych. Propozycje rozwiàzaƒ systemowych
w wymiarze: makro-mikro spo∏ecznym (publicznym – indywidu-
lanym), ekonomicznym, politycznym, formalno-prawnym

3.1 Ustalenie czy i – je˝eli tak – w jakim zakresie i w jaki
sposób jednolity, powszechny system spo∏ecznych kon-
traktów ubezpieczeniowych mo˝e s∏u˝yç realizacji celów
wynikajàcych z idei wspó∏czesnego paƒstwa dobrobytu. 

3.2 Zasady organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu
kontraktów ubezpieczeniowych obejmujàcego: wszyst-
kie (mo˝liwie wiele) ryzyka i zabezpieczenia spo∏eczne,
wszystkie grupy interesariuszy beneficjentów w ramach
spo∏ecznoÊci:

• lokalnych, 

• regionalnych, 

• ponadnarodowych

• jednolitego ze wzgl´du na: zakres zabezpie-
czeƒ, ró˝norodnoÊç zabezpieczeƒ, dost´pnoÊç
zabezpieczeƒ, jakoÊç zabezpieczeƒ, cen´ zabez-
pieczeƒ, mo˝liwoÊç wspólnego/wzajemnego fi-
nansowania i rozliczania kosztów

3.3. Opracowanie projektu oferty produktowej s∏u˝àcej neu-
tralizacji wspó∏czesnych ryzyk spo∏ecznych – na przyk∏a-
dzie oferty produktowej w zakresie ochrony zdrowia

FDF
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SSUUMMMMAARRYY

Problems reflected by the topic of the book (Insurance in the
healthcare organization) refers to, most generally, the role of insu-
rance in both systematic and system risk management, as well as to
separate particular risks. It also directly refers to the matter of in-
fluencing the effectiveness of protective systems by insurance – and
is exemplified by the healthcare system. The risk of health loss, due
to its importance and specific character, as well as a variety of re-
ferences and complexity of involvements turns out to be an excellent
example and subject-matter for consideration regarding the usefulness
of insurance concept and rules governing the structure of mutual,
solidary social effort that aims to face up to the common existential
risk. Therefore, a question arises about the influence of insurance
(health protection) on the model of structuring and shape of the
organization, rules that govern it and the effectiveness of realizing
the objectives, tasks. When considering the issue, one cannot avoid
references to its wider and deeper conditions connected predominantly
with, still undervalued, role of insurance in Polish contemporary
model of social market economy 188. It is particularly connected with
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the possibility to reconcile – due to the application of concepts and
insurance rules – defined interpretations of (pro) social values and
political objectives (or, at least, politically-driven) rules and non-
-political market mechanisms. What results from this, is – in my
opinion – the ambiguity of structuring social care, including health
care together with its institutional face of healthcare system. That
is where the problem arises to combine the protective role of the
country with the implementation of market rules and mechanisms,
a process so difficult in Poland. A problem that is not only Polish, though.

The above mentioned view accounts for the main idea of the
leading thesis and considerations presented in the book, according
to which, the key to overcome the discussed dead lock, is consistent
application of ideas and methods of insurance – giving the Polish
healthcare system a comprehensively insurance-based character. 

Analyzing the role of insurance in social or economic process
is therefore limited to the matter of stimulating the ongoing trans-
formation, and as such, my considerations refer to the category of
change management, influencing its onset and progress, its direction,
dynamics and potential effects.

I assume that insurance, in its nature, is/may be a coherent
concept of common social effort management of all members of
the risk community, in order to confront the unwanted events (i. e.,
a change whose effect is regarded as unwanted). According to the
concept that pertains to change management, throughout thousands
of years of social solidarity tradition, there has emerged an extensive
technology of neutralizing risk – identifying the risk, its causes that
may lead to risk realization, assessing the possibility of realizing it
and the potential costs that are necessary to compensate for losses.
The results of any change are always uncertain and can be predicted
with only a degree of probability. Realization of the wanted and/or
unwanted (from a certain point of view, according to certain criteria,
assigned objectives) events and their effects can only be discussed
as those with a varied degree of possibility/probability. According
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to one of the most common definitions of risk seen as the probable
occurrence of a certain event/phenomenon/condition, one can claim
that social change is the risk, and therefore it can be categorized as
such (i. e., using the features and parameters of the risk).

I also claim that effective management of risk/danger, perceived
as common and/or catastrophic, demands coordinated four-dimen-
sional influence on the ongoing change:

(1) management of social activity through organizing systems
that protect against the risk/danger, e. g. by organizing
mutual social effort within the concept of risk community.

(2) stimulating the progress of change, which generates the
danger risk (by influencing its onset, direction and dynamics),

(3) managing the subjects of the system that generate and
distribute goods serving as risk protection (and its effects),

(4) developing technology to prevent the sources/causes of
specific risks/dangers and compensating for their negative
effects.

Each level presents various possibilities of using the rules and
insurance methods however, the most extensive and major possibi-
lities refer to levels two and four.

The above presented attitude allows for a wider interpretation
of the rules and insurance method, which considers equal (equally
important) both, the active (anticipating) as well as reactive (pre-
dominantly limited to „passive” compensation) actions.

Due to the economic meaning and character of overarching
objective, which is the improvement of risk protection effectiveness,
in the analyses carried out we make use of the conceptual category
of „future-oriented economy”. Concepts discussed in the book are,
therefore part of the, so called general economy, so much as the
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insurance is treated as an instrument aimed to improve the budgeting
effectiveness. The categories used for description and analysis are,
due to the peculiarity of objectives, subject matter and methods
used in the process of analysis that took into consideration the entire,
complex context of political-social, cultural, psychosocial, political
and technological conditions, in their new meanings and interpre-
tations they gain, they may turn out to be particularly useful for
creating a homogeneous theory of risk neutralization (developed on
the basis of insurance theory, risk theory, risk management theory
and the theory of change management), a process so much advocated
in this book. Such theory, according to studies conducted on the
effectiveness of healthcare system, should focus on the rules of value
interpretation (according to which the objectives, as well as form of
organizing and functioning of protective and insurance systems are
arranged), in the light of the interests (insurance), identified in
order to establish and create a risk community 189, and the rule of
insurance plausibility. Only by means of the ability to identify the
interests, can we say if, and to what extent, one needs insurance, which
of his/her needs and to what extent can be secured. Therefore the
assessment of insurance plausibility allows to state whether there is
any risk involved, or if the insurance can in any way neutralize the
risk, or what circumstances and conditions have to be fulfilled.
With these criteria in practice, any insurance that verifies any of
the rules negatively, becomes a phantom insurance. 

As mentioned above, the keynote of the book is based on the
assumption that the idea of insurance establishes an optimum for-
mula, which should be the basis for structuring any social insurance,
apart for health insurance, but also the organization and ways of
functioning of institutional protective systems. It also follows
a perception that insurance is an optimal method of social risk neu-
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tralization, structuring products that would neutralize the risks,
techniques of financing, as well as ways of calculating any insolven-
cies and active debts.

In this book I, therefore aim to provide answers to the following
questions: whether such a role is indeed adequate for the idea of
insurance, does it already play the role to any extent, or at least is
there any chance for it to play the role, should it, and if it does not,
then why? What conditions have to be fulfilled for it to be possible?
What benefits and costs may occur? And, finally, how to structure
an optimal Polish healthcare system, and systems that would correspond
with other social markets (answers to those questions being rational
assumptions)? In other words, whether, and to what extent, Poland
needs an insurance-based healthcare system? If yes, then what should
it be shaped like, from the perspective of doctrine formally-legal,
organizational, economic-financial and what shape is realistic due
to the political, socio-cultural, economic, infrastructural, techno-
logical, staff and demographic conditions. Or, whether Polish
healthcare system really needs insurance with all its forms, and – if yes
– what forms should be present? Can analyses of the matter and their
results concerning Polish healthcare system be generally applied to
other systems, also outside Poland?

Unfortunately, we still lack a complex and „pragmatic” theory
that would define and explain the ongoing transformation – trans-
formation management theory that would allow to forecast and sti-
mulate its progress – direction, dynamics and effects. 

This „legitimization gap” not only prevents us from creating
the most appropriate, at this stage, interpretation of basic social
values when formulating politically – social objectives, but it also –
which is extremely important for practice – „suspends” the articu-
lation of principal rules, being the premise of current social policy.
Due to this, it does not protect from hypostasis on the one hand, and
on the other, from ideological escapism. We therefore lack a criterion
for evaluation whether, and to what degree, specific cases of rule
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violation, most commonly as a result of „major necessity”, were valid,
and what benefits and costs emerged (will emerge) respectively. It
seems especially crucial in cases where the range, borders and ways
of violations become an effect of political trading. Even if we accept
instances of principal rules violation, we cannot regard the acceptance
a principal rule as such. Any decision to violate the rule must be
a result of benefit-loss calculation. But the calculation cannot be done
if we do not know the rules we violate well enough, or if – let us
assume the worse-case scenario – we claim (or pretend) them not
to be important enough to even endeavor the benefit-loss calculation.
This, in turn, results in the acceptance becoming a dangerous rule.

Due to the lack of theoretical assumptions for creating an
effective protection strategy, including health loss risk, searching
for bases of the strategy, we are limited to the analysis of merits and
drawbacks of the already existing model solutions in this respect.
Some that have a long tradition and a well-established position, as
well as those that are potentially possible. The latter undoubtedly
involve the possibility of introducing a hybrid model of statism-
-market supply model, discussed in this book. I also assume that
consistent subordinating the model to properly understood and in-
terpreted insurance rules, will, if not substitute for the contested
lack of theoretical bases, at least provide it with useful prosthesis
that will guarantee an increase in its effectiveness.

Matters of insurance usefulness for the organization and functio-
ning of healthcare system discussed in the book, cover only one of
the aspects, but undoubtedly major one, of wider perspective of the
role insurance plays in transformation process and management in
a specifically Polish conditions of social market economy. 

Therefore, the structure of the book is governed by two main
concepts that correlate: one that deals with the guidelines for
structuring an optimal for Poland model of health risk protection
as well as organizing and functioning of healthcare system. The
other one that discusses the possible ways to make use of concepts
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and insurance methods for structuring the organization and esta-
blishing the rules governing an effective healthcare system.

According to the theoretical assumptions made in the intro-
duction, further chapters gather arguments to prove that the method
of insurance is/may be an effective tool in management of the trans-
formation process on two levels:

(1) stimulating its onset and progress (direction, dynamics and
potential effects) and

(2) compensating for the effects, which – taken subjectively
by the one who judges them (or perceived by, the so called,
objective criteria, however usually predominantly only
consensual), are considered negative or unwanted.

Making use of the concept of insurance, in order to organize social
effort to create protection against common danger, also requires –
according to analysis carried out – defined interpretation of the new
idea, focused on the interest (s) of risk community that the system
is supposed to serve. 

Insurance that serves as a concept of risk community organization
must be based on the same values that are fundamental to the com-
munity itself. Therefore, understanding the idea and interpreting it
via the group’s interest (s) is limited to the following values:

• solidarity (with all members of the risk community);

• equality (equal access of all risk community members to
benefits as well as duties, usually proportional to the risk
involved)

• freedom (to choose the risk community and, above all,
the type, range and method of insurance in order to best
protect the interest)
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• tolerance (of varied needs, interests and aims present in
the risk group)

• justice (when distributing money for benefits and other
costs, for specific types of benefits, when calculating
damages/losses and awarded compensations)

• equity (when making a decision concerning the sequence
of risk and/or event neutralization, the preferred types and
methods of risk neutralization, preferred interests, which
the insurance is to protect)

• effectiveness (predominantly economic: advantage of profits
over costs that have to be covered)

Moreover, two complementary rules of subjectivity have to be
regarded as an integral part included in the catalogue of insurance
imponderables:

• rule of interest (insurance interest) that allows to establish
who is a certain type of insurance supposed to serve;

• rule of reality (insurance reality) that establishes the degree
to which a certain type of insurance can/should protect
the real interests of the insured, given the circumstances
and conditions.

The above mentioned values and rules in practice never occur
in its „pure” form (if it exists), but always in defined interpreta-
tions. These – as it was proven in previous chapters are seldom
explicit. And it is the lack of ambiguity, but also complementary
character and mutual coherence that determine the usefulness of
insurance – its quality, subjectivity, and ability to meet the objective
it is supposed to serve. Hence the demand to distinguish and develop
insurance risk neutralization theory. The rules of setting goals for
transformation management should be the subject matter of consi-
deration and research, together with the methods of realization
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within the process of designing strategic action plans of risk protection.
This should, above all, include the chances and conditions to use
the ideas and methods in the practice of management.

It seems, though, that when taking into account the diversity
and specific character of interests expressed by the risk groups,
distinguished to neutralize particular risks under  different circum-
stances and conditions they can occur, methodology should involve
idiographic approach rather than nomothetic. The proposed theory
or, at least mutual interpretation of insurance imponderables can/
should be the basis for the doctrine of particular risk neutralization
(a class of risks). In case of health loss risk – the so called health
doctrine.

The rules of risk neutralization articulated in the doctrine allow
to  set objectives and establish strategic action plans in order to meet
the objectives in a certain period of time. As regards health doctrine,
they allow to design  proper healthcare strategy and effective health
policy, especially one that would meet the strategic objectives. In
consequence, there is an established shape of institutional system
to realize the risk, which in case of health loss risk and health doctrine
means – healthcare system, which should comprise entities, such as
–institutions, companies and organizations of the system beneficiaries.
They will be, within the assigned structure of the system, subject to
doctrinal objectives and priorities. They will most effectively meet
the objectives, accomplish missions and tasks. Such entities play
assigned roles by means of producing and distribution of products
that are/should be best applicable to accomplish the missions, meet
objectives and fulfill  tasks.

Presented scheme of proper application of insurance concept
and methods usually does not go along with insurance practice.
Most commonly, it is not the coherent interpretation of declaratively
recognized and called values and rules that establishes the shape of
the doctrine, but the result of political trading and various  particular
interests. Incoherent doctrine gives rise to incoherent, ineffective
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insurance system that constantly needs to be corrected and provided
with  prostheses. This genetic defect is potentiated by inefficient
coordination of activity on the part of two fundamental segments:
public and private. What regards the healthcare system is a situation
in which public sector focuses on maintaining its beneficiaries in
possibly best condition and, therefore, generates products that would
best suit the purpose (that is also why it offers more accurately pro-
portioned prophylactic-preventive, procedure-fixing and care
services). On the other hand, private sector focuses on generating
profit, thus offers predominantly services created from fixing
benefits (most commonly these are treatment  procedures).

The easiest and more secure way to remove all internal discre-
pancies present in the structure of any risk neutralization system
(system of protection against the risk) is,  in my opinion, consistent
standardization and subordinating the organization and functioning
of the system to insurance rules. When implementing the rules, one
should remember about proper interpretation and any limitations
or flaws of insurance. However, despite the fact that the list of
flaws and weak points is just as long as the list of its merits, we can
compensate for the flaws (even those that largely endanger the ef-
fectiveness of insurance). In case of health insurance, the most
commonly contested unwanted effects, such as negative selection,
uneven risk-profit  participation, disproportionate commitment of
some members of the community as compared to the benefits they
obtain, can be compensated by special mechanisms of leveling the
risk and/or profit share (e.g. Risk Adjustment, Risk Sharing,
“mortgage” tax, etc.). The developing insurance technology will,
undoubtedly, contribute to the enrichment of such solutions and
compensation mechanisms.

The practice of health insurance products discussed in this book
shows that the usability of insurance concepts and methods depends
not only on proper interpretation of insurance imponderables that
are in accordance with subjects’ interests (risk community’s), or
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skilled use of insurance technologies to neutralize the risk. It also
depends on the understanding of the sense of insurance as such, its
roles and expectations placed on it.

As I have already frequently proved, the dominant practice of
insurance industry is to regard insurance products predominantly
(or even exclusively) as a tool of financial compensation for losses/
damages, resulting from risk realization. Such attitude   significantly
narrows the sense and role of insurance used mainly for reactive
actions, and does the contrary, marginalizes or even excludes  active
or preventive actions that would not allow unwanted events and
damages/losses to occur. Hence-in my opinion-problems arise with
typology and unambiguous classification of many insurance products
available on the market within the systems dominated by insurance
industry. Health insurance products are best examples of  products
that cannot be explicitly classified according to commonly used “market”
criteria (e.g. classification of “ornamental” health packages,
commercialized occupational health care, check-ups, screen tests
and immunizations?).

The greatest problem, however, arises with attempts to configure
commercialized insurance products with those from public sector,
in order for them to complement and support one another, and create
a homogeneous and coherent offer of the entire multi-sector
healthcare system. And this is, in fact, the type of system, euphe-
mistically called a public-private partnership, we are condemned to
not only  in Poland. This is a result of  the European tradition or
social rules typical for certain rules of market economy, but also
the obvious advantages of public insurance that compensates for
the biggest flaws of private sector, and on the other hand, and
doubtless advantages of private sector that compensates for the
obvious flaws of public sector.

The first step to break the long-time dead-lock of creating the
above mentioned, homogeneous public-private health care insu-
rance system would be substituting the existing one with a flexible
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hybrid public-private  health care system with uncoordinated
product range. Due to the lack of a clear development strategy it
should constantly be fixed and finally given such meaning that it
could be playing the assigned role in the system – support and co-
ordinate the attempt to meet objectives of both public and private
sector.

Therefore, the insurance should be defined as a financial-logistic
tool, which can (and should) take actions of not only reactive
character that compensate the negative effects of unwanted events,
but also of active-anticipating character, i.e. (1) monitor any symptoms
that would indicate any chance for the events to occur, (2) not allow
them to occur, (3) stimulate the progress of events – their direction,
dynamics and potential effects.

Insurance service perceived this way, presented as insurance pro-
duct offer, can (and should) account for  assurance/guarantee of real
actions: (1) monitor the risk of unwanted events to occur, (2) take
prophylactic and preventive measures against unwanted events, (3)
interventional – stimulate the progress of unwanted events, and finally
(4) compensate for the effects of unwanted events.

This type of perception also defines the type, range and character
of actions, guaranteed  within the designed and offered insurance
services, in the form of various  benefits that protect against certain
categories of events. Their occurrence may interfere with the sub-
ject’s interests. In other words, the benefits can  reduce the chance
of risk occurrence and/or compensate their potential negative effects
(financial, personal, health-related…).

To put it simple, one can claim  that, these benefits (and their
varieties) offered by their producers (insurance providers) within
certain conditions are products in line with the types of risks. Insu-
rance product that is formed in accordance with all the schemata is
transparent, realistic, providing symmetry of information, clearly
indicating: (1) type(s) and character of actions it guarantees; (2)
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range of actions, proper for the  circumstances in which  are about
to be undertaken; (3) action repertoire (range of services); (4) con-
ditions that have to be fulfilled by the insured as well as the provider.

As shown in Chapter 6, the transparency of product offer, in-
formation symmetry and the ability to evaluate real duties of the
insurance is best obtained due to multi-step, modular structure of
benefits, which account for the offer and the product as such.

Products created according to a universal scheme may cover
benefits applicable to the needs and objectives of both, the public
and private sector. They may as well serve protective needs of clubs,
co-operatives and mutual consideration. Above all, analyses conducted
on the level of demand coverage for specific types of benefits,
clearly indicate areas of product demand concentration and neglected
areas, or even ignored  by insurance providers. They therefore,
account for a useful instrument of demand-supply “mapping”, and
for fundaments of structuring action plans in terms of any types of
benefits. Modular products may be then used for homogeneous,
coordinated management of the entire system, most importantly
by means of stimulating supply of products aimed at diagnosed needs.

Health loss risk, due to its three equally important aspects and
dimensions: unit, social and economic, turns out to be particularly
convenient subject of researching the possibilities to use ideas and
methods of insurance in order to neutralize the risk of any range
and character of incidence. Health care, seen as care of values and
common wealth, non-cumulative within a single generation, requires
varied actions, whose effectiveness depends on their complexity
and complementarity, and focusing not only on damage/loss com-
pensation, but also not allowing for them to occur and lose the values
and wealth in the future. Only such parallel, complex and mutually
supportive actions guarantee realistic protection of individual and
mutual social interests, as well as their management. They are,
therefore a condition to meet the objectives of particular entities,
their development and proper functioning of any community. They

FKH

Tytu∏ podrozdzia∏u

B_5_ksiazka+aneks  17/6/13  9:27  Page 385



are also directly influencing the efficiency and competitive force of
any economy. 

Research findings on the usability of insurance in healthcare
management discussed in particular chapters of this book, regardless
of their applicability in the industry, may well be regarded as argu-
ments for a wider and more coherent interpretation of the concept
and method of insurance. They also speak for the concept of total,
integrated transformation management.
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A

abonament zdrowotny 
(medyczny)

abonamentowa firma

awaria ma∏a

awaria wspólna

B

bon zwrotny

C

Current Procedural Terminology

cierpienie (jako antonym 
dobrostanu)

D

deprywacja potrzeby

Diagnosis Related Groups
(DRG)

dobro 

- klubowe
- kulturowe
- prywatne
- publiczne
- spo∏eczne

dobrostan

dodatek zdrowotny

doktryna ochrony zdrowia

dop∏ata

driver(y)

- istotny
- towarzyszàcy
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E

efektywnoÊç (systemu ochrony
zdrowia)

F

finansowanie

Fundusz Zdrowia

G

Gross National Happines (Na-
tional Happines Index)

H

hazard moralny (zdrowotny)

Human Development Index

I

imponderabilia 

- politykospo∏eczne

- ubezpieczeniowe

interes ubezpieczeniowy

J

jakoÊç ochrony zdrowia

jakoÊç produktu ubezpieczeƒ
zdrowotnych

Jednorodne Grupy Pacjentów
(JGP)

K

kasa chorych

kontrakty spo∏eczne

koszyk Êwiadczeƒ zdrowot-
nych

- gwarantowanych 

- negatywny

- pozytywny

- pozytywno-restrykcyjny

- restrykcyjny

L

luka strategiczna (Strategic
Planning Gap)

M

model ubezpieczeniowy
ochrony zdrowia

model etatystyczny ochrony
zdrowia

model rynkowy ochrony 
zdrowia

model charytatywny ochrony
zdrowia

model hybrydowy ochrony
zdrowia

modele ochrony zdrowia

modu∏(y) (Êwiadczeƒ)

N

neutralizacja ryzyka

FKK

Rozdzia∏ I

B_5_ksiazka+aneks  17/6/13  9:27  Page 388



O

ochrona zdrowia

oferta produktowa

ogólne warunki ubezpieczenia
(OWU)

P

polityka ochrony zdrowia 
(politics)

polityka spo∏eczna

polityka zdrowotna (policy)

poszkodowany

potrzeba

procedura(y) medyczne 

- wy∏àczone

- zabronione (zakazane)

produkt ubezpieczenia 
zdrowotnego

- komercyjny

- prywatny

prowokowanie ryzyka

przemys∏ ubezpieczeniowy

R

reforma systemu ochrony
zdrowia

regionalizacja ochrony zdrowia

risk sharing

risk adjustment

rynek ubezpieczeniowy

rynek ubezpieczeƒ zdrowotnych

rynek ochrony zdrowia

rynek Êwiadczeƒ (us∏ug) 
medycznych

ryzyko

ryzyko(a) zdrowotne (utraty
zdrowia)

- transferowe

- systemowe

- fantomowe

S

sk∏adatek

sk∏adka Ubezpieczeniowa

sk∏adka (op∏ata) kapitacyjna

system ochrony zdrowia

- kompatybilny

- komplementarny

Â

Êwiadczenie(a) 

- bezterminowe

- jednorazowe

- okresowe

- pieni´˝ne

- nierzeczowe

- rentowe

- rzeczowe

- zdrowotne
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T

teoria 

- naturalizacji ryzyka

- ryzyka

- ubezpieczeniowa

- zarzàdzania zmianà

U

ubezpieczenie(a) 

- fantomowe

- spo∏eczne

- zdrowotne 

- aktywne

- dobrowolne

- ekstraordynaryjne 
(dodatkowe)

- grupowe

- indywidualne

- korporacyjne

- obowiàzkowe

- ponadstandardowe

- powszechne (PUZ)

- prywatne

- publiczne

- reaktywne (pasywne)

- rodzinne

- rozszerzone

- równoleg∏e

- substytucyjne

- suplementarne

- wzajemnoÊciowe

- zawodowe

ubezpieczeniowa idea

ubezpieczeniowa metoda

ubezpieczeniowa teoria neu-
tralizacji ryzyka

ubezpieczeniowa wspólnota
ryzyka

ubezpieczeniowy paradygmat

udzia∏ w∏asny

us∏uga medyczna

W

wspólnota ryzyka

wyrównawcza korekta ryzyka
(Risk Adjustment)

Z

zabezpieczenie 

- spo∏ecznych potrzeb

- zdrowotne

zagro˝enie 

zak∏ad ubezpieczeƒ 
(zdrowotnych)

zaopatrzenie zdrowotne 

- finansowe

- nierzeczowe

- rzeczowe

zarzàdzanie

- operacyjne (podmiotami
systemu ochrony zdrowia)
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- pasywne

- ryzykiem

- strategiczne (ochronà 
zdrowia)

- systemowe

- zmianà 
(w ochronie zdrowia) 

zasada realnoÊci 
ubezpieczenia

zdarzenie(a)

- losowe

- niepo˝àdane

- obligatoryjne

- po˝àdane

zdrowie
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