
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wojciecha Koniecznego 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ministerstwo Zdrowia wprowadzonym rozporządzeniem z zaskoczenia zmieniło zasady finansowania 

szpitali w zakresie pediatrii. Zamiast ryczałtu wypłacanego jak dotychczas co miesiąc, od początku tego roku 

NFZ będzie płacił za faktycznie wykonane świadczenia. Jako przykład należy przytoczyć sytuację 

w Częstochowie. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, zmieniając zawartą umowę, poinformował tym samym 

SPZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, że od stycznia 2021 r. szpital nie będzie otrzymywał już 

ryczałtu na leczenie, lecz środki za tylu pacjentów, ilu rzeczywiście przyjmie. Ponadto ryczałt został obniżo-

ny na podstawie wykonania świadczeń w 2019 r. NFZ nie wziął pod uwagę wykonania kontraktu w 2020 r. – 

w okresie, kiedy oddział pediatryczny funkcjonował w czasie pandemii. Dla szpitali takich jak Miejski Szpi-

tal Zespolony w Częstochowie oznacza to drastyczny spadek przychodów z NFZ, gdyż w czasie pandemii 

dzieci nie chodzą do szkoły, nie uprawiają sportu, nie wyjeżdżają na wypoczynek, a w związku z tym mniej 

chorują i rzadziej doznają urazów, co w konsekwencji powoduje niewykonanie kontraktu. Szpital musi jed-

nak ponosić stałe koszty funkcjonowania oddziału, związane m.in. z zapewnieniem kadry, której należy wy-

płacić wynagrodzenie. 

Zmiana ryczałtowego finansowania na płacenie za wykonanie destabilizuje oddziały pediatryczne. Po pro-

testach szpitali pediatrycznych Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pierwotnych założeń i wprowadziło 

nowelizację rozporządzenia z 9 lutego 2021 r., która gwarantuje szpitalom pediatrycznym możliwość otrzy-

mania środków finansowych z NFZ na dotychczasowym poziomie. Wypłacanie 100% ryczałtu szpitalom 

pediatrycznym z pominięciem szpitali powiatowych, w których funkcjonują oddziały pediatryczne, stanowi 

jednak nierówne traktowanie podmiotów leczniczych. 

W związku z tym wnoszę o wycofanie zmian w zasadach finansowania szpitali powiatowych w zakresie 

oddziałów pediatrycznych i wprowadzenie ich dopiero wtedy, gdy skończy się pandemia COVID-19, 

a szpitale będą mogły normalnie funkcjonować i przyjmować małych pacjentów. Wnoszę o równe traktowa-

nie wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie pediatrii i o dokonanie noweliza-

cji rozporządzenia umożliwiającej wypłacenie szpitalom powiatowym środków w wysokości 100% kwoty 

wynikającej z umowy, podobnie jak w przypadku szpitali pediatrycznych. W tym przypadku ministerstwo 

naprawiło swój błąd, wprowadzając zmianę przepisów, która umożliwia zastosowanie rozwiązań pozwalają-

cych na zachowanie płynności finansowej i odpowiedniego poziomu przychodów placówek medycznych. Co 

prawda rozwiązanie to prawdopodobnie zostało wprowadzone jedynie na 3 miesiące. 

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Szanowny Pan Minister przychyli się do złożonych przeze mnie 

wniosków. 

Wojciech Konieczny 
 


