
Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę 

na 20. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Dochodzą do mnie niepokojące informacje dotyczące zmniejszenia nakładów na ochronę zdrowia w wo-

jewództwie mazowieckim. Z zatwierdzonego przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów 
w dniu 14 sierpnia 2012 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. wynika, iż nakłady 
na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych dla województwa mazowieckiego są 
niższe o 41,6 mln w stosunku do pierwotnego projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia 
na 2013 r., w którym i tak te środki były zmniejszone w porównaniu do 2012 r. 

Środki Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na ochronę zdrowia 
w 2012 r. wynosiły 9 031 168 tys. zł i nie zapewniały optymalnego poziomu finansowania. Tymczasem za-
twierdzony plan finansowy NFZ na 2013 r. przewiduje wydatki na poziomie 8 788 251 tys. zł. Jest to kwota 
mniejsza o 242 917 tys. zł (2,7%) w porównaniu do 2012 r. Oczywiście są to plany NFZ, a nie rzeczywiste 
potrzeby zgłaszane przez świadczeniobiorców. Aby w sposób rzeczywisty spełnić te potrzeby, należałoby 
dysponować dodatkowymi 859 326 tys. zł. 

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2012 r. była możliwa dzięki zwiększeniu kwoty pierwotnej 
z 8 493 462 tys. zł do 9 031 168 tys. zł – uruchomienie funduszu zapasowego będącego w dyspozycji Centra-
li NFZ w wysokości 537 706 tys. zł. 

30 sierpnia 2012 r. prezes NFZ podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym NFZ na 2013 r. 

Modyfikacja planu nie zmienia ogólnej kwoty przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej i tylko 
pozornie wpływa na wzrost środków, jeśli chodzi o poszczególne rodzaje świadczeń. Kwoty dodane do po-
szczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej będą w rzeczywistości zablokowane na pokrycie kosz-
tów leczenia pacjentów z województwa mazowieckiego u świadczeniodawców z innych województw. 

Mając na uwadze coraz trudniejszą dostępność mieszkańców naszego województwa do świadczeń opieki 
zdrowotnej, zwracam się do Pana Ministra o uruchomienie funduszu zapasowego na pokrycie niedoboru 
kwoty na świadczenia zdrowotne dla mazowieckich placówek. 

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




