
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 4. posiedzeniu Senatu 
w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator reprezentujący województwo warmińsko-mazurskie chciałbym wyrazić swoje głębokie za-

niepokojenie decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą podziału środków finansowych z funduszu 
zapasowego w kwocie 594 milionów 278 tysięcy zł i podkreślić, iż jest ona wysoce krzywdząca i niesprawie-
dliwa wobec naszego regionu. Środki te zostały podzielone niezgodnie z obowiązującym algorytmem, w wy-
niku czego najwięksi beneficjenci środków, to jest oddział mazowiecki i oddział pomorski, otrzymali odpo-
wiednio kwoty około 537 milionów 706 tysięcy zł i 41 milionów 388 tysięcy zł. 

Jak podkreśla w swoim stanowisku Rada Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w Olsztynie, uznanio-
we podzielenie środków finansowych, nieuwzględniające systematycznego pogarszania się sytuacji miesz-
kańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, budzi 
głęboki niepokój społeczny. 

Coraz wyższe wartości świadczeń ponadlimitowych, brak perspektyw na ich opłacenie oraz rosnące ko-
lejki oczekujących na świadczenia jednorazowe wskazują jednoznacznie, że to właśnie mieszkańcy naszego 
województwa najdotkliwiej odczuwają efekty działania poprzednich algorytmów używanych przy podziale 
środków. Na jednego pacjenta na Warmii i Mazurach przypadło w 2011 r. 1 tysiąc 409 zł, a w województwie 
mazowieckim było to aż 1 tysiąc 719 zł. 

Jak wynika z danych za poprzedni rok, już w sierpniu wartość przekroczeń odnośnie do wszystkich rodza-
jów świadczeń w Oddziale Warmińsko-Mazurskim NFZ wyniosła prawie 60 milionów zł. Potrzeby są więc 
dużo większe. Warto zaznaczyć, iż mimo niedofinansowania świadczeń warmińsko-mazurskie szpitale 
otrzymywały liczne nagrody za jakość świadczonych usług. 

W związku z tym, w pełni popierając stanowisko Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ w Olsz-
tynie, zgodnie z art. 163 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), wnioskuję o stwierdzenie 
nieważności zarządzenia nr 58/2011/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 
2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r., a zarazem cofnię-
cie decyzji o uznaniowym podziale środków finansowych pomiędzy i tak już wysoko finansowane woje-
wództwa, oraz o przekazanie tych środków województwom najniżej finansowanym. 

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania. 
Czy Ministerstwo Zdrowia monitoruje działalność NFZ w zakresie podziału środków finansowych na po-

szczególne oddziały wojewódzkie NFZ? 
Czy Pan Minister zamierza podjąć działania na rzecz zweryfikowania podziału środków finansowych na 

poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ, tak aby uzyskać stabilność finansową jednostek służby zdrowia 
i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego? 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




