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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze 
Rok 2013 będzie dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kolejnym rokiem drastycznego 

spadku poziomu finansowania w ramach planu finansowego na świadczenia opieki zdrowotnej. Środki finan-
sowe w wysokości 8 829 939 tys. zł nie zabezpieczą finansowania poszczególnych rodzajów świadczeń 
zdrowotnych. 

Kwota przyznana MOW NFZ w projekcie planu finansowego na rok przyszły stanowi 99,77% nakładów 
na świadczenia zdrowotne przeznaczonych na rok bieżący. Spowoduje to zmniejszenie środków na finanso-
wanie świadczeń na Mazowszu w 2013 r. o kwotę 201.229,00 tys. zł. Kwota ujęta w projekcie planu finan-
sowego na 2013 r. będzie o 817.638,00 tys. zł niższa od rzeczywistych potrzeb oddziału. Jest to wynikiem 
obowiązującego niekorzystnego algorytmu, który ma wpływ na finansowanie świadczeń zdrowotnych na 
Mazowszu. W wyniku zastosowania wspomnianej metody w 2013 r. Mazowsze otrzyma środki finansowe 
mniejsze o 2,23% od ujętych w planie obowiązującym w roku bieżącym oraz o 8,48% mniejsze niż rzeczywi-
ste potrzeby. 

W roku 2012 deficyt został częściowo pokryty dzięki uruchomieniu funduszu zapasowego w kwocie 
537.706,00 zł. Kolejny rok, pomimo wystąpień o pilne wprowadzenie zmiany zasad podziału środków po-
między oddziały wojewódzkie przez podmioty tworzące, nie przyniósł żadnych systemowych rozwiązań. 

Sytuacja spowodowana przez wprowadzone ustawowo rozwiązanie, w którym część oddziałów woje-
wódzkich dysponuje środkami finansowymi na pokrycie nadwykonań z lat poprzednich, gdy tymczasem na 
Mazowszu nie będzie możliwości sfinansowania potrzeb bieżących, jest dyskryminująca dla ubezpieczonych 
mieszkańców naszego województwa, a jej następstwem jest pogarszająca się sytuacja finansowa mazowiec-
kich publicznych podmiotów leczniczych. 

Prowadzone od wielu lat dzięki wielomilionowym nakładom finansowym samorządów procesy restruktu-
ryzacji i modernizacji SP ZOZ służące poprawie infrastruktury, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę 
medyczną, jak również wszystkie działania zmierzające do zbilansowania ekonomicznego podmiotów leczni-
czych mogą zostać zniweczone przez brak środków finansowych na pokrycie kosztów udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej realizowanych przez te podmioty. 

Ponadto wprowadzone zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązki 
podmiotu tworzącego w stosunku do podmiotów leczniczych wykazujących ujemny wynik finansowy mogą 
stać się niemożliwe do realizacji wobec krytycznej sytuacji finansowej wielu samorządów.  

W związku z tym proszę Pana Ministra o podjęcie działań legislacyjnych, które doprowadzą do zmiany 
niekorzystnego dla Mazowsza algorytmu podziału środków finansowych NFZ. 

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 




