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37. posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji 

(wybrane fragmenty stenogramu dot. art. 118 ust. 3 pkt 2a 
projektu ustawy o zmianie ustawy…) 

 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Proszę zajmować miejsca. 

Otwieram trzydzieste siódme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji. 

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską) 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Przypominam, Ŝe rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na czterdziestym 
piątym posiedzeniu w dniu 10 lipca 2007 r. Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 
2007 r. Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, 
skierował ją do Komisji Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje 
sprawozdanie w tej sprawie.  

Przypominam ponadto, Ŝe tekst ustawy zawarty jest w druku nr 496, a sprawozdanie komisji 
w druku nr 496A. 

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, a zarazem sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Zdrowia, pana senatora Władysława Sidorowicza, o zabranie głosu i przedstawienie 
sprawozdania komisji oraz wniosków mniejszości komisji dotyczących rozpatrywanej 
ustawy. 

Senator Władysław Sidorowicz: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! 

Sprawozdanie komisji dotyczące uchwalonej przez Sejm 10 lipca 2007 r. ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 

Zanim przedstawię wprowadzone przez senacką Komisję Zdrowia poprawki, pozwolą 
państwo, Ŝe omówię zakres regulacji, który jest bardzo obszerny, obejmuje bowiem 
dziewięćdziesiąt zmian w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych, a ponadto zmiany w dziewięciu innych ustawach dotyczących ochrony zdrowia. 

(...) Poprawka dziewiętnasta budziła bardzo duŜe emocje i wywołała dyskusję. Chodziło 
o zmianę algorytmu. Sejm przyjął bardzo trudno definiowalne koszty jednostkowe, co 
wywołało liczne protesty napływające do Komisji Zdrowia. I komisja skorygowała ten zapis, 
przywracając zapis poprzednio obowiązujący. 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 



 2 

Dziękuję, Panie Senatorze. 

Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie 
mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłuŜej niŜ minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. 

Pan senator Szafraniec, proszę uprzejmie. 

Senator Jan Szafraniec: 
Dziękuję bardzo. 

Panie Senatorze, z treści ustawy przyjętej przez Sejm wynika, Ŝe wysokość środków 
finansowych na poszczególne województwa, regiony, ma być korygowana - zresztą pan 
senator o tym mówił - wskaźnikiem wynikającym ze zróŜnicowania kosztu jednostkowego 
świadczeń opieki zdrowotnej. Okazało się, Ŝe przeprowadzone badania symulacyjne 
wykazały, iŜ gdyby ten wskaźnik uwzględnić, to wtedy moŜe ulec znacznemu obniŜeniu 
poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w takich regionach, jak województwo: 
lubelskie, łódzkie, podlaskie i zachodniopomorskie. Czy komisja podzieliła - Ŝe tak powiem - 
stanowisko Sejmu, czy teŜ je odrzuciła? Z tego, co powiedział pan senator, wydaje mi się, Ŝe 
komisja nie przychyliła się do propozycji sejmowej. 

Senator Władysław Sidorowicz: 

Tak jest, nie przychyliła się. Poprawka senatora Łyczaka została przyjęta przez komisję jako 
własna i przywrócono poprzedni zapis dotyczący zasady liczenia algorytmu. 

(Senator Jan Szafraniec: Dziękuję bardzo.) 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Senator Adam Biela: 

Dziękuję, Panie Marszałku. 

W związku z postawieniem pytania przez pana senatora Szafrańca, chciałbym zapytać, czy 
dobrze rozumiem proponowany zapis pktu 2 w ust. 3 w art. 118... 

(Senator Władysław Sidorowicz: Poprawka dziewiętnasta, tak?) 

Tak, poprawka dziewiętnasta. 

(Senator Władysław Sidorowicz: Tak.) 

OtóŜ czy ten korygowany wskaźnik... czy ta korekta wynikałaby na przykład z migracji 
ludności? Czym państwo kierowaliście się, formułując to dokładnie w taki sposób? 
ZastrzeŜenia budzi dodana w ust. 3 w pkcie 2 na pewnym etapie prac legislacyjnych lit. a, 
która powoduje potencjalnie to zuboŜenie... 

(Senator Władysław Sidorowicz: Koszt jednostkowy.) 

Tak. 

...świadczeń, ze względu chociaŜby na niŜsze wynagrodzenia personelu medycznego w tych 
województwach, o których mówił pan senator Szafraniec, między innymi w województwach 
lubelskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim. Czy wynikałoby to z migracji ludności? Jak 
pan senator to widzi? 
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Senator Władysław Sidorowicz: 

Tutaj chodzi o to, Ŝeby nie korygować kosztów udzielanych świadczeń czymś, co nie zostało 
zdefiniowane. Bo co to są koszty jednostkowe, kto je liczy, tego nie podano. A... 

(Senator Adam Biela: Ale państwo likwidujecie litery w tym ust. 2, tak? 

Nie, nie. My dokonujemy zmiany dokładnie w ust. 3 pkcie 2, a w lit. b zmieniamy zapis 
ust. 4. I to jest to i tylko to, czym się w tej części zajmowaliśmy. 

(Senator Adam Biela: Czyli w pkcie 2 nie ma juŜ liter...) 

Sekundkę, muszę sięgnąć do swoich materiałów... 

(Senator Adam Biela: Tak.) 

Poprawka dziewiętnasta dotyczy art. 64. W art. 64 zmieniamy... pozostałe zapisy tego 
artykułu zostają, a więc i lit. a. Korygujemy zapis w sposób przeze mnie wskazany... 

(Senator Adam Biela: W ust. 3 w pkcie 2.) 

Tak... 

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, proszę zadawać pytania. To nie jest 
swobodna dyskusja między panami.) 

Tak, tak. 

Zadane pytanie odnosi się do materiału źródłowego. W druku nr 496 komisja dokonała 
określonych zmian w tym zakresie, innych zapisów nie ruszaliśmy 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Dziękuję. 

Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma. Dziękuję. 

Dziękuję, Panie Senatorze. 

Przypominam, Ŝe rozpatrywana ustawa została wniesiona jako rządowy oraz poselski projekty 
ustawy. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został 
upowaŜniony minister zdrowia. 

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu głos moŜe teraz zabrać obecny na posiedzeniu 
przedstawiciel rządu. 

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu? 

Proszę bardzo, pan minister Piecha. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 
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Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

(...) Następną sprawą, pewnie najtrudniejszą, są dwa artykuły, a w zasadzie trzy. Pierwszy 
artykuł to jest oczywiście ten dotyczący zmiany algorytmu. Jest to bardzo powaŜny artykuł 
i ta zmiana wprowadzona przez Komisję Zdrowia spowodowała ogromny ambaras. Bo nie da 
się powrócić do sytuacji, która miała miejsce pod rządami starej ustawy. Sejm wprowadził 
inną definicję, tworząc, na podstawie badań GUS oraz naszych materiałów, róŜnicowany 
wskaźnik kosztów jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej. My musimy brać pod 
uwagę róŜne wskaźniki z materiałów GUS, równieŜ z ustawy podwyŜkowej, jak chociaŜby 
siłę nabywczą, a tym samym koszty utrzymania niektórych obiektów w niektórych 
województwach. Bierzemy równieŜ pod uwagę wynagrodzenia osób pracujących, a one są 
w Polsce róŜne. Ja potrafię zrozumieć takie dąŜenie do egalitaryzmu, ale nie jest prawdą, Ŝe 
urzędnik na podobnym stanowisku gdzieś w Polsce zarabia tyle, co urzędnik w Warszawie. 
Musimy o tym pamiętać. Przyjęcie tak sformułowanych wytycznych do konstrukcji 
algorytmu spowoduje w wypadku niektórych województw bardzo duŜy napływ pieniędzy - to 
potwierdzam - ale spowoduje teŜ prawdopodobnie potęŜny protest i absolutny paraliŜ jednego 
województwa: mazowieckiego. MoŜemy oczywiście mieć swoje regionalne patriotyzmu, ale 
musimy pamiętać, Ŝe ten system jest jeden. Oczywiście niektóre inne województwa równieŜ 
na tym algorytmie stracą i są to województwa, które mają bardzo wysoko rozwiniętą słuŜbę 
zdrowia. 

Następna sprawa... Ten algorytm przyjęty przez państwa, taki, jaki rekomendowała Komisja 
Zdrowia, będzie szalenie niebezpieczny dla niektórych województw. Nie wyobraŜam sobie, 
Ŝeby na Mazowszu jakikolwiek szpital, jakakolwiek poradnia podpisały kontrakt. MoŜemy się 
róŜnić politycznie, ale pacjentów na Mazowszu mamy podobnych i musimy równieŜ o nich 
zadbać. (...) 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Pan senator Chróścikowski. 

Senator Jerzy Chróścikowski: 

Dziękuję, Panie Marszałku. 

Panie Ministrze, projekt przygotowany przez rząd był łagodniejszy, powiedziałbym, niŜ 
projekt, który uchwalono w Sejmie, chodzi o algorytm. Czy rzeczywiście rząd zmienił 
stanowisko i poszedł w takim kierunku, jaki jest widoczny w projekcie uchwalonym przez 
Sejm? Czy nie moŜna by wrócić do wersji rządowej, łagodniejszej, która jest, moim zdaniem, 
wariantem pośrednim miedzy tym a tym z poprawką, która została zgłoszona przez senatora 
Łyczaka? A moŜe istnieje ewentualnie inna moŜliwość? JeŜeli tak, to ja mam takie pytanie. 
Pewne regiony - mówimy o ścianie wschodniej - miały być uznane przez algorytm nie tylko 
wspierający, ale wyrównujący. Moim zdaniem w tej chwili cała ściana wschodnia, patrzę tu 
na swój teren, na teren Lubelszczyzny, traci 300 milionów zł, gdy my w tym rejonie 
podjęliśmy działania - nie było ani Ŝadnych strajków, ani Ŝadnych ruchów w takim kierunku - 
Ŝeby uspakajać słuŜbę zdrowia, Ŝe są środki finansowe, moŜna je równo dzielić. Tymczasem 
teraz okazuje się, Ŝe zostaliśmy oszukani na kwotę, jak mi podają eksperci, około 
300 milionów zł, taka jest strata Lubelszczyzny. 

UwaŜam, Ŝe to jest troszkę nieporozumienie wobec tego, o czym mówimy, o czym mówi nasz 
własny rząd, Ŝe mamy wyrównywać szanse biedniejszych regionów. (...) W takiej sytuacji to 
nigdy tam nie przyjdą specjaliści, zawsze będzie migracja. My uwaŜamy, Ŝe te rejony 
powinny słuŜyć fachową opieką i wysokimi specjalistycznymi usługami, nie powinno być tak, 
Ŝe za kaŜdym razem trzeba wysyłać ludzi do Warszawy. Dziękuję.  
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Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Ministrze. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

Od razu odpowiem, dlaczego taki jest algorytm. PrzedłoŜenie rządowe było łagodniejsze 
i było bardziej proporcjonalne. Musicie jednak państwo pamiętać o tym, Ŝe ta ustawa jest 
efektem zbicia dwóch projektów, projektu rządowego i projektu poselskiego. Tak jak 
powiedziałem, istotą projektu poselskiego była tylko zmiana art. 118, chyba dobrze 
pamiętam, który dotyczył algorytmu, oraz kwestia terminu jego wprowadzenia. Tak jak 
powiedziałem, w czasie dyskusji w Sejmie urodził się taki oto wniosek, migracja została 
bezwzględnie odrzucona i na podstawie kompilacji dwóch propozycji, rządowej i poselskiej, 
powstał przepis, który macie państwo w ustawie sejmowej. 

Państwo złoŜyli inną propozycję, głównie poprzez wyrzucenie z tego algorytmu, z tego 
wzoru, z tej delegacji ustawowej, na podstawie której będzie tworzony odpowiedni wzór 
matematyczny do liczenia tych spraw, tak zwany wskaźnik, który wynika ze zróŜnicowania 
kosztów jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej. Hasło brzmi, mogę powiedzieć, 
bardzo enigmatycznie czy abstrakcyjnie, ale my mamy materiały GUS, dzięki którym 
jesteśmy w stanie podstawić do tego wzoru określone czynności. 

Czy moŜna powrócić do tego algorytmu, który działa? Nie i w tym cały ambaras. Nie. MoŜna 
jedynie wybrać między sejmowym a tym, bo juŜ jest ustawa, ustawa została juŜ przyjęta przez 
Sejm. 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Pani senator Rudnicka, proszę bardzo. 

Senator Jadwiga Rudnicka: 

Panie Ministrze, wspomniał pan o tym, Ŝe ten algorytm nie wytrzyma, jeśli chodzi o sprawy 
Mazowsza. Chciałabym zapytać, czy jest pan takŜe tego zdania, Ŝe poprawka dziewiętnasta 
równieŜ bardzo mocno uderza w Śląsk. Przykro mi to mówić, bo wyszła ona z mojej komisji, 
na posiedzeniu której nie mogłam być obecna z powodu konferencji u wojewody i marszałka 
związanej ze słuŜbą zdrowia i ze strajkami, więc nie mogłam w tym dniu zabrać głosu, 
niemniej jednak dotyczy to blisko pięciu milionów ludzi, tam jest największe zagęszczenie 
w kraju, najwyŜsza zachorowalność i największe ośrodki specjalistyczne. UwaŜam, Ŝe ten 
algorytm uderzy w Śląsk w sposób bardzo bolesny. Czy pan minister równieŜ jest tego 
zdania? 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Proszę bardzo, Panie Ministrze. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

Mimo Ŝe jestem ze Śląska, uniknę jasnej deklaracji, powiem tylko, Ŝe Śląsk straci. Dziękuję. 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 
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Pan senator Szmit, proszę uprzejmie. 

Senator Jerzy Szmit: 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! 

Ja teŜ w sprawie algorytmu, chodzi o ten 1,7 tak poprzednio krytykowany, który doprowadził 
do sytuacji, w której biedniejsze województwa, równieŜ warmińsko-mazurskie, otrzymywały 
mniej pieniędzy. JeŜeli w tej chwili proponujecie państwo inne rozwiązania, tak to rozumiem, 
to jaki jest ostatecznie kierunek, do którego państwo zmierzacie? Czy to ma być kierunek 
wyrównywania szans, jeŜeli na algorytmie zawartym w propozycji, która wyszła z rządu, 
mniejsze województwa mają stracić? Czy jest jakiś inny proponowany przez rząd mechanizm, 
prowadzący do wyrównywania tych dysproporcji? Dysproporcji, które są i których nikt nie 
neguje, bo one są oczywistością. Dziękuję. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

Algorytm jest skonstruowany w taki sposób, Ŝeby przede wszystkim świadczenie opieki 
zdrowotnej było dostępne. Jednym z elementów dostępności jest równieŜ odległość szpitala, 
w metrach, w kilometrach, od pacjenta, zwłaszcza tego uboŜszego. Ten algorytm generalnie 
wyznacza kierunek, o którym mówimy, tylko Ŝe nie moŜna tego zrobić z roku na rok. To nie 
jest tak, Ŝe moŜemy z roku na rok zamknąć dwadzieścia, trzydzieści szpitali albo wydłuŜyć 
o ileś miesięcy oczekiwanie w kolejce. Tak się nie da, muszą być zrobione... Dlatego taki 
algorytm w starej ustawie jest konstruowany co dwa lata, a w tej określili śmy, Ŝe będzie 
korygowany co roku. Chodzi o wyrównywanie szans, ideą, celem nie jest jakakolwiek 
destrukcja całego systemu. 

Algorytm, który ostatecznie został wypracowany przez Sejm, stwarza taką sytuację, Ŝe 
wszyscy zyskają, ale te stawki podwyŜek będą się plasowały mniej więcej na tych samych 
poziomach 6%, 7%, 8%. Zaś w przypadku tego algorytmu i przeliczeń wygląda na to, Ŝe będą 
województwa, które zyskają 20%, ale i takie, które zyskają 0%, w których juŜ nie moŜna 
poprawić, bo w niektórych województwach jest bardzo trudno poprawić dostępność 
pacjentów. Ten algorytm, niestety, bardzo mocno, moŜna powiedzieć, rozstrzela tę 
dysproporcję, bo rozwierają się te noŜyce. Nie sądzę, Ŝeby część województw, nawet te, które 
dostaną duŜo pieniędzy, była w stanie te świadczenia wykonać, nie jestem o tym przekonany. 
To zaleŜy równieŜ od bazy. Ja podziwiam szpitale w Zamościu, ale to jest jeden, moŜe dwa są 
takie szpitale. Część szpitali lokalizowanych w województwach, które nie mają akademii 
medycznych, to są dobre szpitale, ale nie leczą, wystarczy kilkoro dzieci z jednym 
schorzeniem, gdzie koszty są milionowe, nie przeszczepiają serc i pewnie nie będą 
przeszczepiać, nie wszczepiają ślimaków implantowych dla niesłyszących dzieci i pewnie nie 
będą tego robić, chociaŜ lekarze twierdzą, jak ich znam, Ŝe zrobiliby wszystko, ale w systemie 
opieki zdrowotnej nie liczy się wszystko, tylko liczy się efekt. 

Marszałek Bogdan Borusewicz: 

Pan senator Zientarski. 

Senator Piotr Zientarski: 

Panie Ministrze, ja tu mam sygnały, zresztą na piśmie, z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego, który to region reprezentuję, wprawdzie nie jestem 
członkiem tej komisji, ale zasiadałem w radzie funduszu wojewódzkiego, w związku z tym 
mam jakąś orientację w tym zakresie. Z przedstawionych symulacji wynika, Ŝe województwo 
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zachodniopomorskie wskutek zapisu art. 118 straci, jeśli chodzi o kwestie związane z tym 
algorytmem. 

Ja mam następujące pytania. Czy uwaŜa pan, Ŝe preferowanie tych, którzy i tak juŜ mają 
więcej, jest zgodne z ideą państwa solidarnego? Czy nie uwaŜa pan, Ŝe ustawa sejmowa... Pan 
tu o niej powiedział niejako, Ŝe skoro juŜ jest ustawa sejmowa, to trzeba ją przyjąć. PrzecieŜ 
my jesteśmy od tego, Ŝeby tę ustawę poprawiać, Ŝeby poszukać najlepszych rozwiązań i Ŝeby 
dać Sejmowi moŜliwość potwierdzenia tej poprawki, bo bardzo często tak się dzieje. Okazuje 
się, Ŝe w 90% Sejm przyjmuje nasze poprawki. Ideą jest szukanie najlepszego rozwiązania, 
a nie traktowanie tego jako gotowej ustawy, bo my tę ustawę dopiero tworzymy, przecieŜ 
mamy dwuinstancyjny system. 

(...) Czy warto preferować tych juŜ droŜej leczących, czy jednak preferować tych, którzy 
starają się obniŜać koszty, zamiast jeszcze dodatkowo rozszerzać noŜyce? 

I ostatnie pytanie, teŜ z tym związane. Czy uwaŜa pan, Ŝe tego rodzaju określanie algorytmu, 
co roku, przy róŜnych, mniej lub bardziej jasnych kryteriach, to jest właściwa perspektywa 
rozwiązania problemu, czy moŜe lepiej byłoby pomyśleć o jakieś ogólnej kwestii, o czym się 
mówi, związanej ze słuŜbą zdrowia, o jakiejś zasadniczej reformie? Czy to nie jest tylko 
proteza czasowa, do czasu rozwiązania problemów ogólnych? Dziękuję. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

Krótko. 

Panie Senatorze! Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Jasne jest, Ŝe moŜna wymyślać róŜnego rodzaju modele. Jesteśmy teraz w czasie debaty 
plenarnej. Nie chciałbym tutaj... Pan marszałek doskonale zna przecieŜ Regulamin Senatu. 
JeŜeli jest jakaś propozycja dotycząca zmiany tego algorytmu, to pewnie trzeba ją, zgodnie 
z regulaminem, dostarczyć panu marszałkowi. 

(Senator Piotr Zientarski: Ale jeszcze nie ma dyskusji. Jeszcze do końca dyskusji moŜna...) 

Ja właśnie o tym mówię. Póki co na stole są dwie propozycje, jedna przyjęta przez Sejm 
i zawarta w ustawie, a druga zawarta w poprawce. Trzeciej nie ma. 

Czy algorytm jest sprawiedliwy, czy w ogóle jest coś sprawiedliwego? Na tym świecie nie. 

(Senator Mieczysław Augustyn: Prawo i Sprawiedliwość.) 

Takie jest moje przekonanie, a jestem człowiekiem wierzącym - nie, na tym świecie nie. Jak 
pytam marszałka województwa, czy algorytm jest słuszny, to on mówi: nie, krzywdzi mnie, 
piętnaście województw jest przede mną, ja zawsze na końcu. Nigdy nie słyszałem innej 
opinii. Środków finansowych jest mało, w związku z tym takie słowa zawsze padają. 
Poprzedni algorytm równieŜ wszędzie budził ogromne emocje. Gdyby podejść 
zdroworozsądkowo, w najprostszy sposób: ile naskładacie, tyle macie, to mielibyśmy nie 
tylko Polskę A i Polskę B, ale i Polskę Z. Bo są miejsca w Polsce, gdzie nie naskładają. I na 
tym polega solidaryzm społeczny, Ŝe część tych środków się przesuwa. A solidaryzm 
społeczny w państwie demokratycznym polega na tym, Ŝe przesuwa się je transparentnie, 
nawet jeśli to jest bardzo skomplikowany wzór, ale on jednak jest transparentny, bo go kaŜdy 
widzi. Co do tych przesłanek, tak jak powiedziałem. (...) 
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

(...)Przepraszam bardzo, ale niestety widocznie się nie przygotowałem, nie odrobiłem za 
dobrze tej lekcji. (...) 

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ryszard Legutko) 

Wicemarszałek Ryszard Legutko: 

Dziękuję bardzo. 

Pani senator Więcławska-Sauk, proszę. 

Senator ElŜbieta Więcławska-Sauk: 

Panie Ministrze, tutaj padało wiele pytań dotyczących algorytmów w poszczególnych 
województwach, i to jest oczywiste, dlatego Ŝe kaŜdy z nas pochodzi z jakiegoś województwa 
i, Ŝe tak powiem, dba o swoje. UwaŜam jednak, Ŝe dobrze by było, gdyby pan to nazwał po 
imieniu, to znaczy powiedział dokładnie, zgodnie z tym algorytmem, które województwa 
stracą i dlaczego, a które zyskają i dlaczego. Jeśli moŜna, to bardzo proszę. 

Wicemarszałek Ryszard Legutko: 

Proszę bardzo. 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Bolesław Piecha: 

Muszę mieć materiał, bo nie chciałbym tutaj... Jak usłyszą, Ŝe jest milion mniej, to będę miał 
ogromne kłopoty. Poproszę dyrektora, który zajmuje się li tylko algorytmem - taki szczupły 
jest, bo nie śpi po nocach... 

(Wicemarszałek Ryszard Legutko: Fatalny algorytm w takim razie...) 

Ja oczywiście mam tutaj taki wstępny szacunek, on jest tworzony w oparciu o określony wzór 
matematyczny. Najwięcej na nowym algorytmie straci oddział mazowiecki, bardzo duŜo 
straci oddział pomorski, bardzo duŜo - oddział śląski, bardzo powaŜnie - oddział wrocławski, 
czyli dolnośląski, i jeszcze zachodniopomorski będzie miał mniej. Gdybyśmy wzięli 
wskaźnik w wersji sejmowej, to kontrakt by wzrastał - bo my mówimy, o ile wzrośnie 
kontrakt - od 9% do 18% tam, gdzie jest bardzo niedofinansowany. W wersji senackiej byłby 
to wzrost na poziomie 1% w jednym województwie i 23% w innym. Czyli te noŜyce jednak 
się dość mocno rozchodzą. To są szacunki, ja nie chciałbym jeszcze ich upubliczniać, bo to 
bardzo trudno... Mówię tylko, Ŝe pięć województw straci, w tym niektóre dość znacznie, i nie 
da się tego - mówię to z całą stanowczością - w jakikolwiek sposób uzupełnić w ciągu 
krótkiego czasu, jakim jest rok. Gdyby to było rozłoŜone na lata, to po prostu dane 
województwo musiałoby dostosowywać swoją bazę, swoich pracowników medycznych. 

(Senator ElŜbieta Więcławska-Sauk: A które zyskają bardzo?) 

(Głos z sali: Wszystkie pozostałe.) 

(Senator ElŜbieta Więcławska-Sauk: Wszystkie pozostałe, jak rozumiem. One zyskają?) 
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Nie bardzo wszystkie... 

(Senator ElŜbieta Więcławska-Sauk: No właśnie, bo tego nie wiemy.) 

Senator Adam Biela: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Nie jest niczym dziwnym, Ŝe było tyle pytań zarówno do senatora sprawozdawcy komisji, jak 
i do pana ministra, gdyŜ kwestia dotyczy redystrybucji funduszów publicznych. 

Proszę państwa, sam pan minister podniósł kwestię, Ŝe to proponowane rozwiązanie budzi 
szereg zastrzeŜeń. W moim odczuciu ono faktycznie budzi zastrzeŜenia. Spowoduje ono 
nieuniknione dalsze rozwarstwienie w rozwoju regionów oraz w dostępie i świadczonych 
usługach medycznych. (...) Proszę państwa, chciałbym nawiązać do tego, co mówił juŜ pan 
senator Chróścikowski. Ja się jednak obawiam, Ŝe te algorytmy... PoniewaŜ mamy juŜ i tak 
wielkie niepokoje społeczne w resorcie zdrowia, to po wprowadzeniu tych nowych regulacji 
niepokoje społeczne będą jeszcze większe i pojawią się tam, gdzie do tej pory ich nie było. 
Na przykład w tych województwach, które dostaną znacznie mniej, jak województwo 
lubelskie. Tego się właśnie obawiam. 

Stąd teŜ przedkładam jeszcze jedną propozycję i teŜ bym prosił o uwzględnienie tego 
w symulacjach, które zostałyby potem przedstawione na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ŝeby 
w art. 118 w ust. 3 w pkcie 2 skreślić w ogóle lit. a i pozostawić tylko lit. b. W ten sposób ta 
propozycja byłaby, no, jakąś alternatywą dla rozwaŜanych moŜliwości. Dziękuję bardzo. 

Wicemarszałek Ryszard Legutko: 

Dziękuję, Panie Senatorze. 

Proszę teraz pana senatora Sidorowicza. 

Senator Władysław Sidorowicz: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! 

Zacznę od odniesienia się do wypowiedzi pana ministra Piechy, który zaczął swoje 
wystąpienie od stwierdzenia, Ŝe będzie odkłamywał to, co jako sprawozdawca powiedziałem. 
Chciałbym powiedzieć, Ŝe uŜycie takiego sformułowania... No, delikatnie mówiąc, trudno mi 
się z nim zgodzić, poniewaŜ definicja kłamstwa powinna być znana człowiekowi, który 
reprezentuje majestat RP. 

OtóŜ oświadczam, Ŝe nie kłamałem, a pierwsze zdanie, które miało być odkłamywaniem, było 
nieprawdziwym cytowaniem, bo ja teŜ mówiłem o tym, Ŝe poszerzono zasady dostępu 
kombatantów do świadczeń przez to, Ŝe zastąpiono świadczenie ambulatoryjne świadczeniem 
zdrowotnym, czyli poszerzono zakres uprawnień kombatanta, i w drugim punkcie mówiłem 
teŜ o uprawnieniach kombatantów w dostępie do domów pomocy społecznej. Mówię to 
wyraźnie, dlatego Ŝe jednak w tym języku dobra wspólnego takie sformułowania po prostu 
nie powinny się pojawiać. (...) Chcę powiedzieć, Ŝe uprawnienia, które dzisiaj przypisuje się 
w tej ustawie ministrowi, poprzednio były przypisane Krajowemu Związkowi Kas Chorych. 
A więc zamiast tworzyć mechanizmy samoregulacyjne, powtarzam: samoregulacyjne, 
zamiast depolityzować system, idziemy w kierunku jego polityzacji. To jest głęboka zmiana, 
w moim odczuciu raŜąco sprzeczna z zasadą pomocniczości, dlatego Ŝe niejako uprawnia 
ministra do wchodzenia w kaŜdy element funkcjonowania tego systemu. Moim zdaniem - 
niepotrzebnie, dlatego przedkładam panu marszałkowi tę poprawkę. 
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Wicemarszałek Ryszard Legutko: 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora Łyczaka. 

Senator Józef Łyczak: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo! 

Jestem autorem poprawki dziewiętnastej, do art. 118, poprawki, jak słyszymy, bardzo głośnej, 
wywołującej Ŝywą dyskusję, dlatego właśnie w moim wystąpieniu chciałbym uzasadnić sens 
i celowość jej wprowadzenia. 

Przyjęta przez senacką Komisję Zdrowia poprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - treść poprawki 
macie państwo przed sobą, nie będę jej czytał - przywraca elementarną sprawiedliwość 
w sposobie podziału środków pienięŜnych, wynikających z planu finansowego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, pomiędzy poszczególnymi regionami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu, jakie otrzymaliśmy z Sejmu, 
skutkowałoby wprowadzeniem niezrozumiałego zróŜnicowania kosztu jednostkowego 
świadczenia opieki zdrowotnej w zaleŜności od miejsca zamieszkania obywateli naszego 
kraju, co pogłębiłoby i tak juŜ istniejące nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, 
preferując de facto regiony charakteryzujące się większym stopniem zamoŜności, gdzie, siłą 
rzeczy, zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie jest pełniejsze, co wynika z wielkości środków 
przeznaczanych dla tych regionów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Zgodnie z zamysłem Sejmu, w art. 118 ust. 3 pkt 2a projektu ustawy o zmianie ustawy 
wprowadzono by dodatkowy wskaźnik, róŜnicujący wysokość środków finansowych 
pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne dla poszczególnych oddziałów 
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskaźnik ten miał wynikać ze 
zróŜnicowania kosztu jednostkowego świadczenia zdrowotnego. Oznacza to, Ŝe wielkość 
środków dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich, wyliczona w oparciu o wymierne 
kryteria, takie jak liczba ubezpieczonych, zarejestrowanych w oddziałach, i ryzyko zdrowotne 
przypisane do danej grupy, wydzielonej według struktury wieku i płci, zostałyby 
skorygowane o powyŜszy wskaźnik. Rzekomym uzasadnieniem wprowadzenia tego korektora 
było twierdzenie o istnieniu wyŜszych kosztów pracy w duŜych aglomeracjach i regionach 
o wysokich dochodach ludności. 

Podkreślenia wymaga fakt, iŜ rzeczywiście w strukturze kosztów świadczeń zdrowotnych 
znaczącą część stanowią koszty pracy, które jednak w jednostkach słuŜby zdrowia nie są 
wprost proporcjonalne do poziomu zamoŜności poszczególnych regionów kraju, bowiem 
zasadniczy wpływ na ich wysokość ma forma zatrudnienia pracowników. Ponadto, 
zróŜnicowanie kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej wynika z wielorakich 
przyczyn, w tym takŜe ze złego zarządzania, i nie moŜe stanowić kryterium podziału środków 
ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Bezsprzeczne jest, iŜ wprowadzenie tego korektora 
skutkowałoby znaczącym zróŜnicowaniem budŜetów poszczególnych oddziałów 
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne w 2008 r. 
NajpowaŜniejsze zmniejszenie środków nastąpiłoby w regionach, w których dochody 
gospodarstw domowych są niŜsze od przeciętnej krajowej. W konsekwencji środki na 2008 r. 
dla wielu oddziałów mogłyby okazać się niewystarczające dla zabezpieczenia świadczeń 
medycznych na ich terenie. Zwiększenie budŜetu w województwach o wysokich dochodach 
ludności pogłębiłoby ponadto zróŜnicowanie cen za te usługi realizowane na terenie kraju. 
(...)  
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Wobec tego trzeba stwierdzić, iŜ poprawka, którą proponuję, ma swoje głębokie uzasadnienie. 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe system zaproponowany przez Sejm spowodowałby dodatkowe 
zwiększenie środków pienięŜnych, przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, dla tych województw, które i tak, z niezrozumiałych 
względów, są preferowane w polityce zdrowotnej państwa, mimo iŜ naleŜą do najbardziej 
zamoŜnych. Wystarczy wskazać, Ŝe według pierwotnie zatwierdzonego planu finansowego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, mazowiecki oddział wojewódzki przeznacza na jednego 
mieszkańca kwotę 1 tysiąc 207 zł, śląski oddział wojewódzki - 1 tysiąc 90 zł na jednego 
mieszkańca, małopolski - 1 tysiąc 52 zł. (...) 

Sytuacja ta w sposób ewidentny byłaby sprzeczna z fundamentalnymi zasadami porządku 
prawnego, obowiązującymi na terenie naszego państwa, zgodnie bowiem z art. 1 ustawy 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, "Dziennik Ustaw" nr 78, 
pozycja 483 z późniejszymi zmianami - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli. W myśl art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jak stanowi art. 68 ust. 1 
i ust. 2 konstytucji, kaŜdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezaleŜnie od ich 
sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przypomnieć takŜe naleŜy, iŜ w myśl art. 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, "Dziennik Ustaw" Nr 210, pozycja 2135 z późniejszymi zmianami, 
podstawowym zadaniem władz publicznych jest zapewnienie równego dostępu obywateli do 
świadczeń opieki zdrowotnej, sam zaś system oparty jest na zasadzie solidaryzmu 
społecznego. Kończąc, proszę Wysoką Izbę o poparcie mojej poprawki, przyjętej większością 
głosów przez senacką Komisję Zdrowia. Dziękuję za uwagę. 

Wicemarszałek Ryszard Legutko: 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Lista mówców została wyczerpana. 

Chcę tylko państwa poinformować, Ŝe w dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na 
piśmie złoŜyli państwo senatorowie: Biela, Sidorowicz, Fetlińska, Andrzejewski, Karczewski 
i Chróścikowski. 

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu dyskusję zamykam. 

Czy pan minister... Nie ma pana ministra. Chciałem mu zaproponować, Ŝeby się 
ustosunkował do wniosków, ale to się staje bezprzedmiotowe. 

Proszę państwa, poniewaŜ zostały złoŜone wnioski o charakterze legislacyjnym, wobec tego, 
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu, proszę Komisję Zdrowia o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie. 

W trakcie debaty  zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym (senator Stanisław 
Karczewski - bez poprawek, poprawki: senatorowie: Władysław Sidorowicz, Adam Biela, 
Stanisław Karczewski, Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Janina Fetlińska, Jerzy Chróścikowski) 
- ponownie do komisji. 

Komentarz:  dnia 26 lipca br  Senat RP odrzucił stosunkiem głosów 42 za przyjęciem do 48 
przeciwkopoprawkę 25 Senatora Ziemi Zamojskiej J. Chrościkowskiego dot. art. 118 ust. 3 pkt 2ao 
przyj ęciu rządowego, a nie poselskiego projektu ww. Ustawy. W związku z tym będzie po, akceptacji 
przez Prezydenta RP, obowiązywała Ustawa w wersji sejmowej, niekorzystną finansowo dla naszego 
województwa, w zakresie publicznych środków na ochronę zdrowia w latach następnych. 
 
Krzysztof Tuczapski – z ramienia Konwentu Szpitali Zamojszczyzny uczestnik debat w Senacie RP. 
 


