
"Podział NFZ tak, ale za kilka lat" – Gazeta Prawna, 26 stycznia 
2009 r. 

Rozmawiamy z JACKIEM PASZKIEWICZEM, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia - JeŜeli 
nie poprawi się ściągalności składki zdrowotnej, to świadczeniodawcy nie będą mogli 
liczyć, Ŝe otrzymają dodatkowe pieniądze w ciągu roku, tak jak w latach ubiegłych. MoŜe 
się okazać, Ŝe dostaną tylko pieniądze wynikające z zawartych kontraktów i zeszłorocznej 
rezerwy.  

• W listopadzie 2008 r., po raz pierwszy od pięciu lat, ściągalność składki była niŜsza od 
planowanej. Czy dane za grudzień potwierdzają tę tendencję?                                                        
- Za grudzień ściągalność składki zdrowotnej była praktycznie na poziomie, jaki zakładaliśmy w 
naszych prognozach. To zły sygnał, bo od dwóch lat jej ściągalność była nawet o kilkaset milionów 
wyŜsza od prognoz. Widać wyraźnie, Ŝe ściągalność składki ma tendencję malejącą. 

• Czy to juŜ zapowiedź kryzysu, który równieŜ dotknie NFZ?                                                
- Tak. 

• Czy dojdzie do jakiegoś dramatycznego załamania?                                                                         
- W pierwszym półroczu tego roku prawdopodobnie nie będzie aŜ tak źle i ściągalność składki będzie 
zgodna z naszymi prognozami. NFZ nie będzie jednak dysponował, tak jak w latach ubiegłych, ciągłą 
nadwyŜką środków finansowych, którą cyklicznie przekazywaliśmy na leczenie pacjentów. Zakładamy, 
Ŝe 2009 rok będzie rokiem stabilizacji finansowej Funduszu. W mojej ocenie sytuacja moŜe się 
pogorszyć w drugim półroczu. Obecnie przewiduje się, Ŝe wzrost PKB nie przekroczy 2 procent. Jeśli 
prognozy się sprawdzą, automatycznie nastąpi zmniejszenie przychodów NFZ. 

• ZałoŜenia planu finansowego NFZ na ten rok raczej się więc nie sprawdzą?                               
- Wszystko na to wskazuje. Na szczęście jesteśmy przygotowani na tak pesymistyczny scenariusz. JuŜ 
w lutym przeprowadzimy zmianę planu finansowego, która pozwoli na uruchomienie około 800 mln zł 
tzw. podatku Religi. Te pieniądze zostaną wydane na leczenie pacjentów. Mamy równieŜ dodatni 
wynik finansowy centrali NFZ, który udało się uzyskać dzięki wyŜszej ściągalności składki w drugiej 
połowie minionego roku. 

• Jaka to kwota?                                                                                                                                  
- Około 900 mln zł. Te pieniądze zostaną podzielone na poszczególne województwa nie wcześniej niŜ 
po zamknięciu bilansu NFZ za 2008 rok, czyli w II kwartale. Ponadto niektórym oddziałom 
wojewódzkim Funduszu udało się uzyskać dodatni wynik finansowy. 

• Czyli wydały na świadczenia mniej, niŜ planowały?                                                                          
- Tak. Są jednak i takie oddziały, które wydały więcej czyli mają stratę. 

• Kiedy dodatkowe pieniądze trafią do oddziałów NFZ, a następnie do szpitali?                             
- Myślę, Ŝe nie wcześniej niŜ w II kwartale tego roku. Zostaną one przekazane przede wszystkim do 
tych oddziałów, które zakończyły rok stratą. 

• A pieniądze z podatku Religi?                                                                                                           
- Do końca lutego rozliczymy się ze szpitalami, które w 2008 roku udzielały świadczeń zdrowotnych 
ofiarom wypadków drogowych i nadesłały nam stosowne rozliczenia. Pozostałe pieniądze z tej puli 
zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wszystkich innych świadczeń zdrowotnych, co będzie 
moŜliwe po zmianie planu finansowego, o której wspomniałem wcześniej. 

• Czy w tym roku dojdzie do podwyŜszenia wyceny punktu medycznego. Obecnie NFZ 
płaci 51 zł za punkt, a szpitale domagały się co najmniej 4 zł więcej?                                                   
- Nie wiem, czy ten rok jest najlepszym czasem, Ŝeby mówić o podwyŜkach wyceny świadczeń. Nie 
wykluczam, Ŝe cena punktu medycznego moŜe nawet ulec obniŜeniu, jeŜeli okaŜe się, Ŝe spływ składki 



będzie gorszy od obecnie zakładanego. O podwyŜce wyceny punku medycznego będziemy rozmawiać 
ze szpitalami tylko wtedy, gdy nie sprawdzi się pesymistyczny scenariusz dotyczący skali kryzysu 
finansowego. 

• Czy niepowodzenie reformy zdrowotnej oznacza, Ŝe równieŜ pomysł dotyczący 
decentralizacji NFZ moŜe trafić do kosza?                                                                                                
- Podział Funduszu i stworzenie kilku konkurujących ze sobą płatników ma sens tylko wtedy, kiedy po 
stronie świadczeniodawców są dobrze działające placówki medyczne. Dlatego brak powszechnych 
przekształceń SP ZOZ w spółki podwaŜa równieŜ sens decentralizacji Funduszu. Obecnie 
przeprowadzenie podziału byłoby niczym nieuzasadnione, bo tak naprawdę nie spowodowałoby 
Ŝadnych pozytywnych zmian dla systemu lecznictwa, a tym samym dla pacjentów. Do tematu naleŜy 
wrócić za kilka lat. 

• Czy w sytuacji kryzysu gospodarczego naleŜy dodatkowo obciąŜać Polaków i 
podwyŜszać składkę zdrowotną?                                                                                                                  
- JeŜeli okaŜe się, Ŝe wpływy do NFZ będą niewystarczające, to na pewno składka zdrowotna musi być 
podwyŜszona. 

• Resort zdrowia zakłada, Ŝe składka wzrośnie o 1 pkt proc. w 2010 roku, co da 
systemowi lecznictwa dodatkowe 6,1 mld zł. Czy to poprawi jakość i dostępność usług dla 
pacjentów?                                                                                                                                                    
- Sam wzrost środków finansowych nie wpływa bezpośrednio na poprawę wykonywanych świadczeń. 
W 2008 roku do systemu lecznictwa trafiło dodatkowe 11 mld zł. Czy dzięki temu skróciły się szpitalne 
kolejki, czy jest więcej wykonywanych świadczeń, czy pacjenci są lepiej leczeni? Oczywiście, nie. 
Problem polskiego systemu lecznictwa polega na jego złej organizacji. Szczególnie polskie szpitale nie 
są w stanie efektywnie przyjmować pacjentów, bo ich struktury nie są do tego przystosowane. 
Utrzymując takie archaizmy jak SP ZOZ, nie uda się poprawić funkcjonowania opieki zdrowotnej w 
Polsce. 
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