
NFZ łata dziurę w budŜecie: najpierw uruchomienie funduszu 
zapasowego, potem... – Rynek Zdrowia, 7 lipca 2009 r. 

Fundusz nie ukrywa: wszystko wskazuje na to, Ŝe planowane przychody NFZ na rok 2010 będą niŜsze 
od ujętych w planie finansowym na rok 2009 o około 1,8 mld zł. Z prognozy wynika, Ŝe podział środków 
na tym poziomie pomiędzy oddziały wojewódzkie płatnika byłby niemoŜliwy. Ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi wyraźnie, Ŝe planowane koszty 
finansowania świadczeń przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niŜsze od tych, które 
oddział pokrył w roku poprzednim. Jedynym wyjściem wydaje się zatem wyrównanie niedoborów 
finansowych dla poszczególnych oddziałów z funduszu zapasowego z lat 2005-2007, w ramach którego 
udało się zgromadzić 2,7 mld zł. To sprawę załatwi, ale tylko w 2010 r.  

Prawdziwym problemem będzie rok 2011, w którym nie będzie juŜ z czego załatać dziury w budŜecie.             
- Nie ma innego wyjścia: od 2011 r. powinna wzrosnąć składka zdrowotna - zapowiedział we wtorek           
(7 lipca) prezes NFZ Jacek Paszkiewicz. 

- Wpływy ze składki zdrowotnej były analizowane w skali pięciu miesięcy br., tj. do maja - mówi Dariusz 
Jarnutowski, dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ. - Badaliśmy je w dwóch układach. 
W porówaniu z rokiem ubiegłym okazało się, Ŝe niedobór składki wyniósł w tym czasie 172 mln zł,               
a w odniesieniu do 1/12 planu finansowego Funduszu zabrakło 618 mln zł. Podstawą planu finansowego 
na rok następny są prognozy przychodu oraz plany finansowe oddziałów wojewódzkich NFZ. 

Nadzieja w funduszu zapasowym 
Z przedstawionej przez Fundusz prognozy finansowej na lata 2009-2012 wynika, Ŝe juŜ w tym roku 
istnieje potrzeba uruchomienia środków z funduszu zapasowego. Do nakładów na świadczenia zdrowotne 
w wysokości 53,4 mld zł planowane jest dołoŜenie około 1 mld zł, co pozwoli utrzymać poziom 
finansowania. Rok 2010 ma być znacznie gorszy: projekt planu finansowego zakłada, Ŝe do przychodów  
w wysokości 51,4 mld zł trzeba będzie dołoŜyć 2,7 mld zł, co wyczerpie cały fundusz zapasowy, ale 
zwiększy pulę środków do odpowiedniego pułapu. 

- Byłoby to o 600 mln zł więcej, niŜ wynosi obecny plan finansowy NFZ - podkreśla dyrektor Jarnutowski.                                   
Prognoza przychodów Funduszu na rok 2011 to 57,1 mld zł, a na rok 2012 59,5 mld zł. 

- Gdyby nie fundusz zapasowy, w 2010 r. musielibyśmy kontraktować świadczenia na kwotę o ponad              
2 mld zł mniejszą - mówi Jacek Paszkiewicz. - To oznacza, Ŝe oferta Funduszu nie mogłaby być wyŜsza, 
niŜ 48 zł lub nawet mniej za punkt rozliczenowy dla szpitali. Tym razem uda nam się tego uniknąć. Jednak 
w roku 2011 nie będzie juŜ moŜliwości buforowania środkami zapasowymi. To źródło zostanie 
wyczerpane. Dlatego wystąpiłem do ministra zdrowia i ministra finansów o zwiększenie składki 
zdrowotnej. W 2011 r. wystarczy, jeśli nastąpi ono na poziomie 0,25 proc. Przyniesie to wzrost 
przychodów Funduszu o około 1,5 mld zł. Na razie nie są brane pod uwagę inne rozwiązania, np. 
zaciągnięcie przez Fundusz kredytu. UwaŜamy, Ŝe nie ma obecnie potrzeby obciąŜania systemu 
zobowiązaniami. 

Konieczne oszczędności 
Prezes Paszkiewicz podkreśla, Ŝe sytuacja związana z wpływaniem składki zdrowotnej jest bardzo 
dynamiczna. Co tydzień pojawiają się nowe informacje. Jedna z najświeŜszych i bardziej niepokojących 
dotyczy problemów finansowych Rejonowych Urzędów Pracy, którym zabrakło środków na składkę 
ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych. MoŜe to wpłynąć na znaczne pogłębienie deficytu. 
Optymizmem nie napawają takŜe wskaźniki makroekonomiczne po I kwartale br., które pokazują, Ŝe 
prognozy, na których opiera się Fundusz, mogą być zaniŜone nawet o 1,7 mld zł. 

- Nie odbije się to jednak na umowach zawartych z NFZ - zapewnia Jacek Paszkiewicz. 

Konsekwencje dla ochrony zdrowia są oczywiste: w przypadku programów terapeutycznych celem 
płatnika na najbliŜszy czas staje się zachowanie status quo. 

- Dostęp do nich nie będzie gorszy, niŜ dotąd, ale o otwieraniu nowych przestrzeni nie ma na razie mowy 
- mówi prezes Funduszu. - Jest wiele waŜnych i potrzebnych projektów, ale będą one, niestety, musiały 
poczekać na lepsze czasy. 



- Obecnie trzeba postawić na oszczędności - dodaje Jacek Paszkiewicz. -  Zaczynamy od siebie. W 2010 
mieliśmy rozpocząć budowanie struktury punktów ubezpieczeniowych, ale ten plan będzie realizowany           
w późniejszym terminie. Liczymy takŜe na oszczędności w zakresie refundacji leków. Apelujemy do lekarzy 
o wypisywanie recept na tańsze odpowiedniki specyfików. Leki generyczne kosztują znacznie mniej, co 
ma znaczenie nie tylko dla Funduszu, ale takŜe dla pacjenta, który płaci za nie w aptece. Jednocześnie nie 
jest powiedziane, Ŝe są gorsze. 

Zapłata za nadwykonania - „to kwestia zarządcza” 
Czy trudna sytuacja płatnika wpłynie na pokrycie kosztów nadwykonań? Zdaniem prezesa NFZ nie 
powinna.                                                                                                                                                
- To kwestia zarządcza, pozostająca w gestii dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ - ocenia Jacek 
Paszkiewicz.  - Dwa okresy rozliczeniowe są po to, aby zwiększyć umowy tam, gdzie są nadwykonania             
i zmniejszyć tam, gdzie są niedowykonania. Sądzę, Ŝe nadlimity powinny zostać zapłacone. 

Prezes Paszkiewicz uwaŜa równieŜ, Ŝe trudności Funduszu nie przekładają się na czas oczekiwania 
pacjentów na świadczenia.                                                                                                                  
- Długość kolejek oczekujących nie zaleŜy od tego, jak NFZ płaci - mówi Jacek Paszkiewicz. - To raczej 
kwestia jakości zarządzania w szpitalach i przychodniach. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, Ŝe w jednych 
placówkach pacjenci czekają, a w innych nie? 
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