
Oświadczenie złożone 

przez senator Beatę Małecką-Liberę 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

W Wigilię 2019 r. na stronach sejmowych pojawił się niespodziewanie rządowy projekt ustawy okołobu-

dżetowej, który zakłada, że nie będzie już finansowania leków 75+ z budżetu. 

Ta informacja bardzo mocno mnie zaniepokoiła, gdyż darmowe leki 75+ były głównym hasłem i obietnicą 

wyborczą PiS. W trakcie procedowania ustawy w 2016 r. okazało się zresztą, że będą to nie wszystkie leki 

(początkowo tylko 84 preparaty) i nie dla wszystkich seniorów. 

Obecna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 860 milionów. Decyzją ministra zdrowia refundację 

leków ma teraz pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia – czyli my wszyscy – ze składek zdrowotnych, a nie, jak 

było zakładane, z dodatkowych środków finansowych na zdrowie. Minister zdrowia w wielu wystąpieniach 

mówi o znaczącym wzroście środków, jakimi dysponuje NFZ, sugerując, że to sukces PiS. Jest to niespra-

wiedliwe stwierdzenie. Tak, budżet NFZ wzrasta, ale za sprawą naszej pracy, większych zarobków i wzrostu 

składek. Nie zgadzam się, aby coraz więcej zadań, które powinny być finansowane z budżetu państwa, prze-

chodziło do NFZ i zmniejszało jego zasoby.  

Jak obserwujemy plan rzeczowo-finansowy NFZ, to widzimy, że także tutaj nastąpiły duże cięcia. Np. w 

2019 r. NFZ wydał na programy lekowe 4 miliardy 424 miliony zł, a na chemioterapię – 1 miliard 

566 milionów zł. W planie finansowym na 2020 r. zaplanowano na te cele o 0,5 miliarda mniej! 

Polski system ochrony zdrowia jest w zapaści, zamykane są kolejne oddziały szpitalne, brakuje kadr me-

dycznych. Skraca się przewidywana długość życia, mamy dużo gorsze wyniki leczenia niż sąsiedzi. Dlatego 

właśnie środki gromadzone w NFZ muszą być wydawane optymalnie, na świadczenia zdrowotne dla obywa-

teli, a wszelkie inne, równie potrzebne dziedziny, powinny być finansowane z budżetu państwa, tak jak do-

tychczas finansowane były leki 75+. 

Niepokój budzi też dokładanie do NFZ nowych zadań, które mają być finansowane z naszych składek, jak 

np. finansowanie Agencji Badań Medycznych w kwocie 300 milionów zł. Nie neguję potrzeby istnienia 

ABM, ale finansowanie tej agencji powinno mieć inne, dodatkowe źródło (np. budżet nauki). 

Potrzeby chorych onkologicznie są olbrzymie, dlatego okrawanie środków NFZ na świadczenia zdrowot-

ne, w tym na leczenie nowotworów, budzi sprzeciw. 

Nie uspakaja także odpowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który zapewnia seniorów, pacjentów 75+, 

że leki dla nich będą nadal bezpłatne, a środki na nie pochodzić będą z funduszu zapasowego NFZ. 

Tak więc chcę zapytać, jakie konkretne świadczenia zostaną zredukowane w ramach obniżenia finanso-

wania chemioterapii o 0,5 miliarda zł, a także wskutek przekazania dodatkowych 860 milionów na leki 75+. 

Jaki efekt wydatkowania 300 milionów na ABM odczują chorzy tu i teraz, zwłaszcza w kontekście fatalnych 

wskaźników zdrowotnych i potrzeby natychmiastowych działań? 
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