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Zamiast NFZ będzie 6 funduszy 

Kończą się prace dotyczące decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2010 roku ma powstać 
sześć niezaleŜnych funduszy regionalnych. Projekt ustawy w tej sprawie jest tworzony w porozumieniu 
z NFZ i zostanie przedstawiony pod koniec kwietnia albo na początku maja.                                                                                                                            
• Czy jest pani zaskoczona wstrzymaniem prac sejmowych nad projektem ustawy o 
dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych?                                                                              
- Nie jestem zaskoczona, poniewaŜ takie ustalenia zapadły na spotkaniu z Bolesławem Piechą, 
przewodniczącym Komisji Zdrowia. Doszliśmy do wniosku, Ŝe w sytuacji, kiedy nie jest jeszcze gotowy 
bardzo istotny załącznik do projektu, naleŜy wstrzymać się z procedowaniem ustawy. Tym 
załącznikiem jest koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Prace nad nim wciąŜ trwają.         
• Ale przez kilka ostatnich miesięcy mówiła pani, Ŝe znajomość koszyka nie jest potrzebna 
do uchwalenie tej ustawy?                                                                                                                 
- I podtrzymuję swoje zdanie. W projekcie ustawy jest delegacja dla ministra zdrowia dotycząca 
przedstawienia załącznika, jakim będzie wykaz świadczeń gwarantowanych częściowo opłacanych 
przez fundusz lub przez pacjenta. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia zasugerował natomiast, 
Ŝe znajomość tych wykazów jest niezbędnym warunkiem do dalszych prac nad projektem ustawy. 
Dlatego, nie chcąc zaostrzać sytuacji, zgodziłam się na wstrzymanie procedowania projektu do 
momentu przedstawienia koszyka.                                                                                                     
• Czyli kiedy rozpoczną się ponownie prace nad projektem?                                                             
- Prawdopodobnie wtedy, gdy zakończą się prace nad koszykiem w Agencji Oceny Technologii 
Medycznych.                                                                                                                                  
• Na jakim etapie są prace nad koszykiem? Czy są juŜ gotowe wyceny procedur 
medycznych?                                                                                                                                     
- Niezbędnym warunkiem do prawidłowego wyliczenia kosztów procedur medycznych jest 
wprowadzenie rozporządzenia o jednolitych zasadach liczenia kosztów. Projekt tego rozporządzenia 
jest juŜ na ukończeniu.                                                                                                                
• Nie obawia się pani, Ŝe przesunięcie prac nad ustawą spowoduje, Ŝe nie będzie moŜliwe 
wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń juŜ od 2009 roku?                                                             
- Nie. Liczę na to, Ŝe do końca czerwca posłowie uporają się z innymi projektami ustaw z pakietu 
reformującego system ochrony zdrowia. Wtedy będą mieli czas na zajęcie się kwestią dodatkowych 
ubezpieczeń.                                                                                                                                     
• To zostaje im tylko lipiec, bo w sierpniu Sejm nie pracuje...                                                             
- Dlatego zakładam, Ŝe ustawa będzie uchwalona przed wakacyjną przerwą w parlamencie. Będę do 
tego przekonywała posłów opozycji.                                                                                             
• Czy są prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów nad wprowadzeniem ulgi 
podatkowej dla tych osób, które zakupią dodatkowe polisy zdrowotne?                                  
- Nie.                                                                                                                                                
• Czy sądzi pani, Ŝe jest moŜliwe jej wprowadzenie w następnych latach?                                     
- Na razie nie zakładam tego. Ale, jak o kaŜdym dobrym pomyśle naleŜy rozmawiać. Spodziewam się, 
Ŝe takie dyskusje będą się toczyć.                                                                                                      
• JeŜeli nie będzie ulgi podatkowej to, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany zakupem 
dodatkowej polisy?                                                                                                                           
- Naszym zdaniem tak, choć będzie to być moŜe mniej osób niŜ gdyby taka ulga obowiązywała.               
• Czy będą kasy fiskalne dla lekarzy?                                                                                                    
- W resorcie zdrowia nie są prowadzone prace na ten temat. To zresztą leŜy w gestii ministra 
finansów, a nie ministra zdrowia.                                                                                                        
• Czyli w przyszłym roku kas fiskalnych dla lekarzy nie będzie?                                                      
- Znowelizowanie rozporządzenie, które wprowadzałoby taki obowiązek, nie jest skomplikowaną 
sprawę. Jednak, powtarzam, nie jest to w gestii ministra zdrowia.                                                        
• Czy zostanie wprowadzony zakaz łączenia przez lekarzy pracy w publicznych i 
niepublicznych placówkach?                                                                                                                
- Na razie nie jest to przedmiotem prac resortu zdrowia.                                                                      
• A będzie?                                                                                                                                           
- W tej chwili tego nie przewidujemy.• Kiedy przedstawi pani kolejny pakiet ustaw, które mają 
naprawić system ochrony zdrowia?                                                                                                                                                
- Projekty te zostaną przedstawione najpóźniej w II połowie tego roku. Na ukończeniu są prace 
dotyczące decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt ustawy w tej sprawie jest tworzony 
w porozumieniu z NFZ 



 

• Podtrzymuje pani, Ŝe decentralizacja NFZ nastąpi do 2010 roku?                                                      
- Tak. W ramach tego procesu powstanie sześć niezaleŜnych funduszy regionalnych. KaŜda osoba 
obecnie ubezpieczona w NFZ będzie miała prawo wyboru, który fundusz będzie zarządzać jej składką 
zdrowotną. Będą one instytucjami niezaleŜnymi, prowadzącymi własną politykę finansową. Te 
najlepsze przyciągną największą liczbę ubezpieczonych.                                                                         
• Resort pracuje równieŜ nad zmianą zasad kształcenia młodych lekarzy. Jedną z nich jest 
likwidacja staŜu podyplomowego.                                                                                                          
- Zmiany związane z likwidacją staŜu zaczną być wprowadzane juŜ od przyszłego roku, ale jego 
ostateczna likwidacja nastąpi za sześć lat.                                                                                               
• To wiąŜe się równieŜ ze zmianą programu nauczania na wydziałach lekarskich.                            
- Tak. Proponuję, Ŝeby studenci zdobywali praktyczne umiejętności na szóstym, czyli ostatnim roku 
studiów lekarskich. W takiej sytuacji naukę wszystkich przedmiotów z szóstego roku studiów będzie 
trzeba rozłoŜyć na lata wcześniejsze.                                                                                                    
• Czy to oznacza równieŜ przesunięcie terminu Lekarskiego Egzaminu Państwowego?                 
- Tak. Obecnie odbywa się on pod koniec lub juŜ po zakończeniu staŜu podyplomowego. Termin jego 
zdawania będzie przyśpieszony.                                                                                                    
• Pojawiają się jednak opinie, Ŝe tak młodzi lekarze niekoniecznie będą dobrze 
przygotowani do samodzielnej opieki nad pacjentami?                                                                        
- Nie sądzę, Ŝeby obowiązujący system, w którym lekarz zdobywa prawo do samodzielnego 
wykonywania czynności medycznych po rocznym staŜu, był lepiej przygotowany do tego niŜ ten, który 
staŜu nie będzie miał, ale zetknie się z prawdziwymi przypadkami klinicznymi w czasie szóstego roku 
studiów. Student będzie miał obowiązek odbycia praktycznej nauki zawodu na ostatnim roku Akademii 
Medycznej włącznie z rozszerzonymi zajęciami z zakresu ratownictwa medycznego.                                                                                                                   
• Kiedy lekarz będzie mógł rozpocząć naukę wybranej specjalizacji?                                              
- W momencie ukończenia studiów. Specjalizacja będzie modułowa, bez podziału na podstawową i 
szczegółową. Rezydenci będą dzielić się na młodszych i starszych, co będzie wiązało się takŜe z 
wysokością wynagrodzenia. Skrócimy czas nauki specjalizacji. Efekt tego będzie taki, Ŝe w krótszym 
czasie na rynku pracy pojawi się większa liczba wykwalifikowanych lekarzy. JeŜeli tak się nie stanie, to 
juŜ za chwilę będziemy mieli do czynienia z olbrzymią luką pokoleniową wśród medyków.                                                                
• Rezydenci i staŜyści mieli od stycznia dostać 30-proc. podwyŜki, ale wciąŜ czekają na 
dodatkowe pieniądze. Kiedy w końcu je dostaną?                                                                        
- Do 28 kwietnia pieniądze na podwyŜki dla rezydentów zostaną przekazane w kilku transzach do 
placówek ochrony zdrowia. Sprawa staŜystów to kwestia najbliŜszych dni. JuŜ kończymy prace 
legislacyjne.                                                                                                                                  
• Czy szpitalne oddziały ratunkowe będą finansowe z budŜetu państwa, a nie tylko przez 
NFZ?                                                                                                                                                         
- Jak na razie, nie jest to planowane. WiąŜe się to bowiem ze zmianami w ustawie budŜetowej. Nie 
jest to równieŜ moŜliwe, bo nie mamy wyceny procedur ratujących Ŝycie. W związku z tym nie 
jesteśmy w stanie określić rzeczywistych kosztów ponoszonych przez oddziały ratunkowe.                                                                                                                               
• Kiedy rząd podejmie decyzję o podwyŜszeniu składki zdrowotnej w 2010 roku?                     
- Premier juŜ zapowiedział, Ŝe wzrośnie ona za dwa lata o jeden punkt procentowy. Ja jestem 
natomiast zwolennikiem tego, Ŝeby ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć pod koniec 2009 roku. 
Wtedy bowiem będą juŜ funkcjonowały te ustawy reformujące system lecznictwa, nad którymi obecnie 
pracuje Sejm, oraz będzie koszyk świadczeń zdrowotnych. Będziemy więc mogli ocenić, jakie efekty, 
takŜe finansowe, spowodują te zmiany. W 2009 roku składka nie będzie podnoszona. Dlatego rząd 
zobowiązał się, Ŝe dodatkowe 5 mld zł na lecznictwo zostanie wygospodarowane z budŜetu.                            
• Ale to oznacza oszczędności w innych wydatkach. W jakich?                                                            
- To kwestia ustawy budŜetowej na przyszły rok.                                                                             
• Czy moŜe się to wiązać z przekazaniem na świadczenia zdrowotne części środków z 
akcyzy na papierosy i alkohol?                                                                                                    

- Za wcześnie mówić o szczegółach.                                                                                                  
• To moŜe urealniona zostanie wysokość przekazywanych środków z budŜetu na 
opłacenie składki zdrowotnej za niektórych rolników?                                                             
- W trakcie podsumowania Białego Szczytu premier zapowiedział konsultacje na ten temat z 
koalicjantem. 

• EWA KOPACZ w 1981 roku ukończyła Wydział Lekarski AM w Lublinie. W latach 1998-
2001 była radną sejmiku mazowieckiego. Od 2001 roku jest członkiem Platformy 
Obywatelskiej. Od 2007 roku jest ministrem zdrowia 

Rozmawiała Dominika Sikora 



 

OCHRONA ZDROWIA | Przekształcenia szpitali w spółki 

Spółki nie chcą płacić CIT 

Tagi: CIT, ochrona zdrowia, spółki handlowe, szpitale 

Szpitale, które przekształciły się w niepubliczne spółki samorządowe, mają obowiązek opłacania 
podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast działające w formie samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej są z niego zwolnione. 

Z projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, Ŝe szpitale będą mogły przekształcać się w 
spółki prawa handlowego, bez konieczności wcześniejszej likwidacji. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, 
ma to zachęcić publiczne szpitale do zmiany formy prawnej. Placówki, które juŜ działają jako spółki, 
narzekały, Ŝe właśnie proces likwidacji SP ZOZ budził największy opór zarówno wśród pracowników, 
jak i lokalnej społeczności.                                                                                                               
Jednak zdaniem dyrektorów szpitali, to wciąŜ za mało, Ŝeby zarówno samorządy, jak i dyrektorzy 
szpitali podejmowali decyzje o przekształceniach. UwaŜają, Ŝe nowy projekt ustawy o ZOZ 
niepotrzebnie ogranicza ten proces. 

CIT dla niepublicznych 

W kraju juŜ działa ponad 50 niepublicznych szpitali samorządowych. Wszystkie wcześniej 
funkcjonowały jako SP ZOZ. Obecnie są spółkami prawa handlowego, w których większościowy udział 
naleŜy do samorządów terytorialnych. Jednym z przejawów nierównego traktowania publicznych i 
niepublicznych szpitali jest nałoŜenie na te ostatnie obowiązku opłacania 19 proc. podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT). 

- Od trzech lat szpital działa jako spółka. Przez ten czas juŜ zapłaciłem 1,2 mln zł podatku 
dochodowego. Działam na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjenci mają 
zapewniony bezpłatny dostęp do tych świadczeń. Pieniądze wydane na podatek mógłbym przeznaczyć 
na inwestycje i modernizację szpitala - mówi Krzysztof Tuczapski, prezes Niepublicznego Szpitala 
Zamojskiego oraz wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali 
Samorządowych.                                                                                                                         
Z obowiązku opłacania podatku dochodowego są natomiast zwolnione te szpitale, które działają w 
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ust. 4 ustawy z 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z 
późn. zm.), dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowa, 
naukowo-techniczna, oświatowa, w tym równieŜ polegająca na kształceniu studentów, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, są zwolnione z 
obowiązku podatkowego (w części przeznaczonej na te cele). Jednak ust. 1c tego samego artykułu 
stanowi, Ŝe zwolnienie podatkowe nie dotyczy przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek. 

Zwolnienie na trzy lata 

W projekcie ustawy o ZOZ, który został złoŜony w Sejmie, znalazła się propozycja, aby te szpitale, 
które przekształcą się w spółki prawa handlowego, były zwolnione przez kolejne trzy lata z obowiązku 
opłacania podatku dochodowego. 

- Nie jest to rozwiązanie idealne, ale dobrze, Ŝe w ogóle pojawiło się w projekcie ustawy - mówi 
Krzysztof Tuczapski. 

Natomiast Barbara Kawińska, z-ca dyrektora Niepublicznego Szpitala Samorządowego w Malborku, 
uwaŜa, Ŝe niewątpliwą zachętą do zmiany formy prawnej obecnych SP ZOZ byłoby całkowite 
zwolnienie szpitali-spółek z obowiązku opłacania podatku dochodowego. 

- Placówka, która nawet wypracowuje zysk, i tak przeznacza wszystkie środki na swoją działalność - 
dodaje Barbara Kawińska. 

 



 

Podczas obrad białego szczytu pojawiła się deklaracja ze strony resortu zdrowia, Ŝe trzyletnie 
zwolnienie z podatku dochodowego obejmie równieŜ te szpitale, które juŜ działają w formie spółek. 
Natomiast SP ZOZ, które nie zdecydują się na przekształcenie, nadal będą korzystać ze zwolnień 
podatkowych na dotychczasowych zasadach. 

Przejęcie pracowników 

Zmiana formy prawnej szpitala najczęściej wiąŜe się równieŜ ze zmianą struktury zatrudnienia 
pracowników. Placówki, które przekształciły się, miały obowiązek przejęcia dotychczasowych 
pracowników szpitala. Taka sama zasada będzie obowiązywać, jeŜeli zostanie uchwalona nowa ustawa 
o ZOZ. 

- Utrzymanie tego przepisu ogranicza moŜliwości zmiany struktury zatrudnienia w nowo powstałej 
spółce - uwaŜa Krzysztof Tuczapski. 

Innego zdania są przedstawiciele związków zawodowych. Zarówno NSZZ Solidarność, jak i OPZZ 
podkreślają, Ŝe utrzymanie dotychczasowych zasad przejmowania pracowników w przekształcanych 
szpitalach stanowi dla nich pewną ochronę zatrudnienia. Pod ich naciskiem resort zdrowia wycofał się 
z wcześniejszej propozycji, zgodnie z którą szpital-spółka miał moŜliwość zamiany warunków 
zatrudnienia pracowników po sześciu miesiącach od momentu rozpoczęcia funkcjonowania. 

Odpowiedzialność samorządu 

Szpital, który będzie nadal działał w formie SP ZOZ, będzie miał ograniczoną moŜliwość zadłuŜania się. 
W przypadku ujemnego wyniku finansowego, musi go pokryć we własnym zakresie. JeŜeli jednak nie 
będzie mógł tego zrobić, odpowiedzialność za dług przejmuje organ załoŜycielski, czyli samorząd. Nie 
moŜe on jednak spłacać długu danej placówki częściej niŜ raz na trzy lata. 

Jak podkreśla Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, to właśnie średnio tyle czasu potrzebują 
szpitale, Ŝeby ponownie się zadłuŜyć. 

- Szpitale zyskują więc gwarancje, Ŝe co trzy lata samorząd pokryje ich zobowiązania. To nie jest 
szczególnie motywujące - podkreśla Marek Wójcik. 

JeŜeli dług nie moŜe być spłacony, samorząd będzie zobowiązany do podjęcia decyzji o zmianie formy 
szpitala, czyli przekształceniu go w spółkę lub o jego likwidacji. Zdaniem samorządowców, te 
zabezpieczenia wcale nie oznaczają, Ŝe SP ZOZ będą przestrzegać dyscypliny finansowej. 

Zdaniem Henryka Mateja, starosty zamojskiego, przepis o odpowiedzialności organu załoŜycielskiego 
za długi szpitala moŜe doprowadzić do utraty zdolności finansowej samorządu. 

Dominika Sikora 


