
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ingerencję ministerstwa w celu zwiększenia przez 

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej 

finansowane ze środków publicznych i realizowane przez podmioty lecznicze. 

Obecnie w województwie lubuskim w większości przypadków środki przewidziane w planach 

finansowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są niewystarczające wobec realnego 

zapotrzebowania na leczenie pacjentów oraz możliwości kadrowych i medyczno-technicznych jednostek. 

Dużym problemem jest utrzymanie umów kontraktowych na tym samym poziomie od kilku lat – wiąże 

się to z niedoszacowaniem środków. Koszty udzielania świadczeń corocznie ulegają zwiększeniu  

(leki, media), co powoduje zmniejszanie przychodu jednostek. Wpływ na to mają również wartość punktu 

oraz niska wycena świadczeń, które są nieadekwatne do kosztów faktycznie ponoszonych przez 

świadczeniobiorców. Brak analogicznego wzrostu kontraktów z NFZ dostosowanego do realiów i potrzeb 

oraz wynikające z tego faktu niewykorzystanie potencjału jednostek ochrony zdrowia powodują przede 

wszystkim wydłużanie listy oczekujących na świadczenia planowe oraz zwiększenie samego w sobie okresu 

oczekiwania pacjenta na wizytę, co w wielu przypadkach przyczynia się do postępu choroby. 

Wiele podmiotów leczniczych stara się mimo wszystko zabezpieczyć w sposób ciągły świadczenia opieki 

zdrowotnej według obowiązujących standardów, z uwagi na dobro pacjenta, co przyczynia się  

do powstawania dla nich zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego. Istniejąca w wielu podmiotach 

leczniczych sytuacja nieotrzymywania należności za nadwykonania budzi realne zagrożenie, że z uwagi na 

niewykorzystanie już przyznanych przez NFZ limitów podmioty lecznicze w perspektywie zaprzestaną 

czasowo realizacji niektórych zabiegów planowych. Takie zagrożenie jest możliwe szczególnie w kontekście 

zapewnienia dalszego właściwego funkcjonowania podmiotów pod względem ekonomicznym. 

Wątpliwości budzą również stosowane niekiedy przez LOW NFZ procedury polegające na uruchamianiu 

przez płatnika w ostatnich miesiącach roku środków finansowych na wykonanie ponadlimitowych 

świadczeń. Ze względu na krótki czas realizacji nie ma możliwości wykorzystania dodatkowych kwot –  

są one potrzebne w trakcie roku, a nie w ostatnich miesiącach. 

Podmioty lecznicze, które posiadają niewystarczające wartości kontraktów, realizują świadczenia 

zdrowotne ponad limit, pokrywają nadwykonania ze środków własnych, niejako w sposób pośredni 

prowadząc swego rodzaju nieoprocentowane kredytowanie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,  

i wchodzą w rolę płatnika. Wobec tego obarczenie podmiotów leczniczych oraz samorządów 

odpowiedzialnością za realizowanie świadczeń zdrowotnych, za które NFZ może płacić, ale nie zawsze  

to robi, jest nieracjonalne i niezasadne. Powinny zostać zweryfikowane zasady finansowania świadczeń 

przez płatnika, w szczególności w zakresie kontraktów oraz regulacji nadwykonań. 

W związku z opisaną sytuacją proszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra wobec wymienionych 

argumentów w sprawie zwiększenia przez LOW NFZ nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 


