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Minister zdrowia źle zaczyna leczyć chorą słuŜbę zdrowia. JeŜeli przyjąć, Ŝe NFZ zgodnie        
z obowiązującym prawem finansuje siebie i usługi zdrowotne, to nie wiadomo, skąd się wziął 
pomysł finansowania przez NFZ wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek - pisze doktor nauk 
ekonomicznych.  

Proponowana przez rząd karkołomna inŜynieria finansowa, dotycząca sfinansowania wynagrodzeń 
pracowników słuŜby zdrowia, narusza obowiązujące prawo, tworzy precedens do podobnych Ŝądań innych 
grup zawodowych, a takŜe prowadzi do niebezpieczeństwa pogłębienia się zadłuŜenia szpitali.  

Jak inaczej moŜna rozumieć sytuację po rozmowach ministra zdrowia z przedstawicielami słuŜby zdrowia?  

Na wynagrodzenia dla pielęgniarek ma być przeznaczone 40 proc. z 1,2 mld zł nadwyŜki w NFZ. 
Przedstawiciele lekarzy powiedzieli, Ŝe mogą zaakceptować taką propozycję.  

Kto jak kto, ale minister zdrowia powinien wiedzieć, Ŝe owa nadwyŜka to nie zysk po zakończeniu roku 
obrotowego, który ewentualnie moŜna przeznaczyć na róŜne cele związane z finansowaniem świadczeń 
zdrowotnych, ale nie bezpośrednio na finansowanie wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek, sprzątaczek, 
księgowych czy teŜ innych pracowników administracyjno-biurowych słuŜby zdrowia.  

Od ponad dziewięciu lat, czyli od powołania kas chorych, zaniechano bezpośredniego finansowania 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w słuŜbie zdrowia ze środków pienięŜnych pochodzących          
z budŜetu państwa na rzecz systemu zakupu świadczeń zdrowotnych, głównie z pieniędzy pochodzących 
ze składek ubezpieczonych.  

Powrót do gromadzenia i wydatkowania pieniędzy przez centralę NFZ i jej wojewódzkie oddziały nadal 
jednak dotyczy finansowania zakupu świadczeń zdrowotnych dla obywateli ze składek ubezpieczonych, 
ba, nawet częściowo finansowanych bezpośrednio przez ubezpieczonych, ze skutkiem pomniejszania ich 
dochodu z pracy, emerytury czy renty.  

Planowanie przychodów i kosztów świadczeń usług zdrowotnych oraz kosztów utrzymania                        
i funkcjonowania centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ obarczone jest róŜnymi błędami, najczęściej 
dotyczącymi limitowanych i ograniczonych budŜetów oddziałów wojewódzkich z jednej strony, a z drugiej 
strony, struktury kosztów według rodzajów świadczeń w oddziałach wojewódzkich.  

Ma to znaczący wpływ na wolumen kontraktowanych świadczeń między oddziałami wojewódzkimi NFZ     
a jednostkami organizacyjnymi, szpitalami, lekarzami POZ, uzdrowiskami itd., które realizuj± świadczenia 
medyczne dla ubezpieczonych w NFZ.  

Najczęściej, w szczególności szpitale, nie otrzymuj± środków pienięŜnych w kwotach takich, o jakie 
występuj±, przystępując do negocjacji kontraktów, lecz zmuszone s± godzić się na kwoty znacznie niŜsze, 
jakie przeznacza dla określonego szpitala oddział wojewódzki NFZ.  

Stąd roczne plany kosztów świadczeń zdrowotnych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ są 
niŜsze od potrzeb jednostek realizujących świadczenia zdrowotne, co najczęściej przejawia się po 
zakończeniu roku Ŝądaniem przez świadczeniodawców od NFZ znaczących środków pienięŜnych za tak 
zwane nadwykonania kontraktów rocznych.  

NFZ najczęściej nie chce płacić za te świadczenia, co często prowadzi do spraw sądowych i oczywiście 
dodatkowych kosztów z tym związanych. 1,2 mld zł nadwyŜki w NFZ na koniec pierwszego półrocza to 
zaledwie ok. 3 proc. rocznych kosztów realizacji zadań NFZ.  



Kwota ta i wskaźnik mieszczą się nie tylko w skali błędu oszacowania kosztów i przychodów rocznych, ale 
kwota ta moŜe wynikać z błędnego oszacowania.  

NadwyŜka rzecz oczywista, powinna być przeznaczona na świadczenia zdrowotne, na poprawę ich jakości, 
na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów, do szpitali, do lekarzy POZ czy teŜ na leczenie 
uzdrowiskowe, ale nie jako celowa dotacja na wynagrodzenia dla pracowników słuŜby zdrowia.  

Ani minister zdrowia, ani premier nie maj± uprawnień do zmniejszania środków przeznaczonych ze 
składek ubezpieczonych na świadczenia zdrowotne i przeznaczania ich na inne cele, np. wynagrodzenia.  

Cele, nie przeczę, s± waŜne ze społecznego punktu widzenia. Ale nie mog± być one realizowane              
z pieniędzy pochodzących ze składek wniesionych przez obywateli na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ     
z przeznaczeniem na zaspokojenie ich świadczeń zdrowotnych, a nie na bezpośrednie finansowanie 
wzrostu wynagrodzeń kogokolwiek poza pracownikami NFZ.  

Rząd moŜe, jeŜeli uzna to za słuszne, ze środków budŜetowych sfinansować określone cele, np. jedno-, 
dwu-, czy trzykrotne dofinansowanie wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników słuŜby 
zdrowia, podobnie jak zrobił to z emerytami i rencistami w bieŜącym roku, unikając wcześniej 
zapowiadanej waloryzacji świadczeń dla tej grupy obywateli.  

Pan minister zdrowia chce być dobrym wujkiem dla strajkujących pielęgniarek i lekarzy i chce "nie ze 
swoich" środków pienięŜnych, czytaj: budŜetowych, ale obywateli ubezpieczonych w NFZ zaspokoić 
słuszne Ŝądania.  

Poza tym wydatkowana ze środków NFZ kwota na wzrost wynagrodzeń dla pracowników słuŜby zdrowia - 
pielęgniarek w pierwszej kolejności, jak moŜna z góry przewidzieć - wpłynie na pogłębienie zadłuŜenia 
szpitali i zwiększenie kolejek pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne.  

Warto teŜ wspomnieć o pracochłonnej, trudnej i skomplikowanej obsłudze rozliczenia świadczeniodawców 
z NFZ z pieniędzy przekazanych na podwyŜki wynagrodzeń dla zatrudnionych u nich pielęgniarek, lekarzy   
i innych pracowników.  

Jak widać, w świetle propozycji ministerialnych dotyczących doraźnego rozwiązania problemów 
związanych z wynagrodzeniami pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników słuŜby zdrowia, brak jest 
jasnych, spójnych i kompleksowych rozwiązań.  

Ponadto ministerialne propozycje naruszaj± w sposób oczywisty interesy obywateli ubezpieczonych        
w NFZ, jak równieŜ pogarszają sytuację finansową świadczeniodawców usług zdrowotnych,                     
a w szczególności szpitali.  
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