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Warszawa, 17 grudnia 2020 r. 

RAPORT: OCHRONA ZDROWIA 
 

Groźba kolejnej fali epidemii jest bardzo realna – konieczny program przeciwdziałania jej 

skutkom, profilaktyka oraz przekonanie społeczeństwa do szczepień przeciwko COVID-19     

– Kluczową rekomendacją na 2021 r. dla rządu w obszarze ochrony zdrowia jest wprowadzenie jak najszybciej, 

szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 – uważa Anna 

Janczewska, minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC. – By szczepienia spowodowały zbiorową 

odporność populacyjną powinno się zaszczepić minimum 70-80 % społeczeństwa. Przed resortem zdrowia stoi 

bardzo trudne zadanie, w tym – co niezwykle ważne – zadanie zdobycia zaufania społeczeństwa i uporania się z 

szumem informacyjnym dotyczącym szczepionek – wyjaśnia minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.  

Groźba kolejnej fali epidemii jest bardzo realna. Utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów 

pozacovidowych zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Przedsiębiorcy z kolei oczekują jasnych 

deklaracji i działań  rządu ograniczających niepewność i chaos z jakim mamy do tej pory do czynienia.  

– Potrzebny jest jasny i spójny program przeciwdziałania i minimalizowania skutków zdrowotnych i 

ekonomicznych ewentualnej trzeciej fali pandemii, aby przedsiębiorcy mogli dokonywać niezbędnych działań 

dostosowawczych o charakterze  organizacyjnym, sanitarnym i biznesowym, minimalizując w ten sposób 

zagrożenie dla ich bytu i generalnie gospodarczo negatywne skutki pandemii – podkreśla Anna Janczewska. 

Duże zastrzeżenia Gabinetu Cieni BCC budzi polityka informacyjna Ministerstwa Zdrowia w zakresie danych 

dotyczących zakażeń koronawirusem. – Wprowadzony niedawno nowy system monitorowania epidemii ogranicza 

dostęp do części danych, które były dotąd jawne i podawane bezpośrednio przez stacje Sanepidu. Brak dostępu 

do tych danych otwiera duże pole do szeregu wątpliwości i budzi zastrzeżenia co do ich wiarygodności. Utrudnia 

też pracę analitykom, którzy tworzą modele prognostyczne na bazie danych i mają teraz problemy ze 

zweryfikowaniem ich poprawności – mówi minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC. 

– W sytuacji ogromnych potrzeb finansowych ochrony zdrowia, w tym słusznych postulatów podwyżek 

wynagrodzeń dla personelu medycznego, zdziwienie i sprzeciw budzi zaplanowanie w budżecie na 2021 r. 2 mld 

złotych na ponowne wsparcie TVP – dodaje Anna Janczewska. 

 

Opracowanie jest elementem Raportu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC w IV kwartale 2020 r. Będziemy 

codziennie przedstawiać poglądy poszczególnych ministrów związane z obecną sytuacją w gospodarce oraz 

zawierające rekomendacje na przyszły rok. 
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Ochrona Zdrowia 
 

 

ANNA JANCZEWSKA 
minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Prezes firmy Medim. W latach 2008-2014 prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 2014-2017 
wiceprezes POLMED. Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. 

Członek kapituły konkursu: Menedżer i Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Termedia. W latach 2004–2008 członek 
Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych W 1991 r. uzyskała tytuł Pierwszej Damy 
Biznesu, a 1997 r. tytuł Businesswoman. Ekspert BCC ds. ochrony zdrowia. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia 

Właścicielek Firm. 
 602 335 003, 600 916 626  anna.janczewska@bcc.org.pl 

 
 

REKOMENDACJE DLA RZĄDU NA 2021 ROK 

 

1. Wprowadzenie jak najszybciej, szeroko zakrojonej, przygotowanej przez ekspertów i z ich 

udziałem, dedykowanej określonym grupom społecznym akcji informacyjno-promocyjnej w 

zakresie szczepień przeciwko COVID-19. „Narodowy Program Szczepień ma szansę powodzenia 

pod warunkiem, że społeczeństwo będzie chciało się szczepić” – słusznie podkreśla prof. Robert 

Flisiak. Jak na razie, zdecydowaną chęć szczepienia deklaruje tylko 15,9 proc. Polaków,  26,7 proc. 

badanych rozważa taką możliwość, a zdecydowanie na nie jest 28 proc. By szczepienia spowodowały 

zbiorową odporność populacyjną powinno się zaszczepić minimum 70-80 proc. społeczeństwa. Przed 

resortem zdrowia stoi bardzo trudne zadanie, w tym – co niezwykle ważne – zadanie zdobycia 

zaufania społeczeństwa i uporania się z szumem informacyjnym dotyczącym szczepionek. Jak 

pokazują badania międzynarodowe, zaufanie jest potrzebne nie tylko do przekonania społeczeństwa 

do szczepień – występuje również bardzo silna korelacja pomiędzy poziomem zaufania uogólnionego, 

a skalą kryzysu zdrowotnego, jaki COVID-19 wywołał w poszczególnych krajach. 

 

2. Niezwłoczne przygotowanie programu przeciwdziałania i minimalizowania skutków 

zdrowotnych i ekonomicznych ewentualnej trzeciej fali pandemii. Program powinien zawierać 

różne scenariusze wydarzeń. Groźba kolejnej fali epidemii jest bardzo realna. Nie możemy sobie po 

raz kolejny pozwolić na zaskoczenie, tym bardziej, że dysponujemy już dość bogatym 

doświadczeniem krajowym i zagranicznym. Utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla 

pacjentów pozacovidowych zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Przedsiębiorcy z kolei 

oczekują jasnych deklaracji i działań  rządu ograniczających niepewność i chaos z jakim mamy do tej 

pory do czynienia. Ten jasny i spójny program jest  niezbędny, aby przedsiębiorcy mogli dokonywać 

niezbędnych działań dostosowawczych o charakterze  organizacyjnym, sanitarnym i biznesowym, 

minimalizując w ten sposób zagrożenie dla ich bytu i generalnie gospodarczo negatywne skutki 

pandemii.     

 

3. Przedstawienie przez ministra Adama Niedzielskiego, zapowiadanej we wrześniu, nowej 

strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej i propozycji reform systemowych, w tym 

zwiększenia znaczenia tak ważnej profilaktyki. Profilaktyka to miedzy innymi działania budujące 

naszą odporność, a odporność jest naszą najważniejszą bronią w walce z koronawirusem. 

Dotychczasowe dokumenty poruszające zagadnienia strategii ochrony zdrowia straciły w wielu 

aspektach swoją aktualność w związku z pandemią i kryzysem zdrowotnym, jakiego doświadczamy. 

Zadeklarowany przez ministra Niedzielskiego w listopadzie program odbudowy zdrowia Polaków 

powinien być również istotnym elementem tej nowej strategii. 
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PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

POZYTYWY: 

 

1. Uchwalenie, tak długo wyczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty, która określa zasady 

wykonywania i uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu przez farmaceutów i systemu ich 

doskonalenia zawodowego. Ustawa ta wprowadza też szeroko postulowaną opiekę farmaceutyczną. 

 

2. Projekt rozporządzenia ministerstwa zdrowia umożliwiającego wypłatę przez NFZ szpitalom pełnej 

kwoty zakontraktowanych świadczeń za listopad i grudzień, mimo nie wykonania tych świadczeń w 

pełnym zakresie. Wejście w życie tego rozporządzenia poprawi w pewnym zakresie bardzo trudną 

sytuację finansową szpitali. 

 

3. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwestii zasad dotyczących oceny wniosków 

inwestycyjnych. Przewiduje ona między innymi uzależnienie umów zawieranych w jednostkach 

ochrony zdrowia od posiadania pozytywnej oceny celowości inwestycji (OCI). Dla większych 

przedsięwzięć, przekraczających 50 mln złotych będzie wymagana jeszcze dodatkowo ocena Komisji 

Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja ta powstanie przy ministrze zdrowia. Regulacja ma na celu 

dostosowanie inwestycji w ochronie zdrowia do realnych potrzeb kraju oraz eliminację nadpodaży 

usług medycznych. 

 

ZAGROŻENIA: 
 

1. Duże zastrzeżenia budzi polityka informacyjna ministerstwa zdrowia w zakresie danych dotyczących 

zakażeń koronawirusem. Wprowadzony niedawno nowy system monitorowania epidemii ogranicza 

dostęp do części danych, które były dotąd jawne i podawane bezpośrednio przez stacje Sanepidu. 

Brak dostępu do tych danych otwiera duże pole do szeregu wątpliwości i budzi zastrzeżenia co do ich 

wiarygodności. Utrudnia tez pracę analitykom, którzy tworzą modele prognostyczne na bazie danych i 

mają teraz problemy ze zweryfikowaniem ich poprawności. Europejskie Centrum Zapobiegania 

Chorobom i ich Kontroli, które wspiera Komisje Europejską w opracowywaniu rekomendacji w czasie 

pandemii, miało także problem z brakiem przez jakiś czas skumulowanych danych dotyczących liczby 

zakażeń w Polsce. 

 

2. Zaplanowanie w budżecie na 2021 r. 2 mld złotych na ponowne wsparcie TVP. W sytuacji ogromnych 

potrzeb finansowych ochrony zdrowia, w tym słusznych postulatów podwyżek wynagrodzeń dla 

personelu medycznego, decyzja ta budzi zdziwienie i sprzeciw. 

 

3. Odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu do uchwalonej ustawy o zawodzie farmaceuty, które 

proponowały rozwiązania kompromisowe w zakresie władzy organów inspekcji i uprawnień 

samorządu aptekarskiego. Ustawa, po odrzuceniu tych poprawek przyznaje zbyt dużą, arbitralną 

władzę organom inspekcji oraz daleko idące uprawnienia samorządowi aptekarskiemu. 

 

 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Emil Muciński 

rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 

 

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, 
monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i 
konkurencyjności polskich firm. W skład GGC BCC wchodzą wybitni gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne [lista 
poniżej]. Więcej informacji: http://www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html 
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