
Sejm zgodził si ę na prywatyzacj ę szpitali – Dziennik,                        
22 października 2008 r. 

"Hańba!" - krzyczały piel ęgniarki w Sejmie. Ale to nie pomogło. Sejm przyj ął ustaw ę PO 
przekształcaj ącą szpitale i przychodnie w spółki działaj ącego według prawa handlowego. Co to 
oznacza? śe prywatyzacja słu Ŝby zdrowia, przed któr ą ostrzegaj ą prezydent i PiS, stanie si ę 
moŜliwa. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 231 posłów, przeciwnych było 191. Od głosu 
wstrzymał się tylko jeden.                                                                                                                
Zakłady opieki zdrowotnej będą przekształcone w spółki. Samorządy dostaną 100 procent zakładu 
kapitałowego szpitali i przychodni. Będą mogły go na przykład sprzedać. W ten sposób prywatyzacja 
słuŜby zdrowia staje się faktem.                                                                                                                 

>>>Kulisy porozumienia PO z SLD  

Posłowie lewicy, na głosy których liczyła Platforma, nie poparli ustawy. JuŜ wcześniej akcentowali, Ŝe 
mogą zgodzić się na prawo, które doprowadzi do sprzedawania szpitali. Choć na nocnym posiedzeniu 
sejmowej komisji zdrowia PO przyjęła poprawki zgłoszone przez SLD, lewica nie dała się przekonać.  

>>>SLD: Będziemy głosowa ć przeciw  

Zdaniem szefa Sojuszu, Grzegorza Napieralskiego, zapisanie w ustawie gwarancji, Ŝe spółka, która 
przejmie szpital, nie będzie mogła sprzedać jego budynku, to za mało.  

"Popieramy trzy ustawy z pakietu zdrowotnego, ale mamy znak zapytania co do czwartej ustawy, 
dotyczącej prywatyzacji. Dopóki te wątpliwości nie zostaną rozwiane, Lewica się pod tym nie 
podpisze" - stawiał sprawę jasno Napieralski.                                                                                                     
- Sejm przyjął takŜe ustawę o utworzeniu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję 
będzie powoływał premier. Ustawa, w której zebrano wszystkie prawa i obowiązki pacjentów, ma 
zagwarantować chorym dostęp do jak najlepszych świadczeń medycznych. Pacjent będzie miał prawo 
zaŜądać od lekarza opinii innych specjalistów, a nawet zwołania konsylium.  

Mariusz Nowik 
 
 

Kryzys finansowy odczuje równie Ŝ Fundusz Zdrowia – Gazeta 
Prawna, 22 pa ździernika 2008 r. 

W przyszłym roku ściągalność składki zdrowotnej moŜe być niŜsza niŜ obecnie. Rok 2009 
będzie teŜ pierwszym od lat, gdy do NFZ nie wpłyną dodatkowe pieniądze wynikające ze 
wzrostu poziomu składki. Dlatego Fundusz nie planuje podwyŜszania w przyszłym roku 
wyceny świadczeń.                                                                                                                               

Jacek Paszkiewicz, prezes Narodowego Funduszu Zdrow ia 

Czy w zwi ązku z kryzysem finansowym Fundusz zastanawiał si ę nad obni Ŝeniem zało Ŝeń do 
planu finansowego NFZ na 2009 rok?  

– Od 2005 roku konsumujemy efekty wzrostu gospodarczego i rosnący poziom składki zdrowotnej. W 
efekcie do budŜetu Narodowego Funduszu Zdrowia wpływało i wpływa więcej pieniędzy, niŜ 
przewiduje plan finansowy na dany rok. Mam jednak świadomość, Ŝe ta hossa musi kiedyś się 
skończyć. Cykle gospodarcze, wzrosty i załamania powtarzają się co pięć, sześć lat. Prędzej czy 



później będziemy mieli do czynienia z sytuacją podobną do tej z 2000 roku, kiedy ściągalność składki 
była niŜsza, niŜ przewidywały plany finansowe ówczesnych instytucji ubezpieczeniowych, czyli kas 
chorych. Pogorszenie koniunktury moŜe wystąpić niebawem – w ciągu około dwóch lat. Jeśli tak się 
stanie, NFZ nie będzie juŜ miał takich nadwyŜek jak do tej pory. Przewidując taki scenariusz, w tym 
roku przeprowadzamy waŜne i kosztowne zmiany w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych, 
bo teraz moŜemy sobie na nie pozwolić.  

Czy to oznacza, Ŝe kryzys finansowy odbije si ę negatywnie na finansach Funduszu ju Ŝ w 2009 
roku?  

– Nie wykluczam, Ŝe w przyszłym roku ściągalność składki moŜe być na niŜszym poziomie niŜ 
obecnie. To z kolei moŜe spowodować, Ŝe nie wygospodarujemy nadwyŜek i będziemy realizować 
załoŜenia planu finansowego Funduszu bez komfortu posiadania dodatkowych środków. Nie sądzę, 
Ŝeby były jakieś zasadnicze tąpnięcia, ale na pewno rok 2009 nie będzie tak dobry finansowo jak 
obecny. 

Jeste ście w stanie na bie Ŝąco reagowa ć na takie zmiany koniunktury gospodarczej?  

– Zarządzając pieniędzmi ubezpieczonych, musimy na bieŜąco reagować na zmiany koniunktury. 
Trzeba pamiętać, Ŝe 2009 rok będzie pierwszym, gdy do NFZ nie wpłyną dodatkowe pieniądze 
wynikające ze wzrostu poziomu składki. Będziemy więc bazować tylko na wzroście gospodarczym, 
dlatego plan finansowy na 2009 rok tylko minimalnie róŜni się od tegorocznego. W takiej sytuacji 
naleŜy bardzo wstrzemięźliwie podchodzić do kwestii wartości kontraktów ze świadczeniodawcami na 
rok następny. Przewiduję, Ŝe w 2009 roku będziemy stabilizować ceny świadczeń zdrowotnych, więc 
świadczeniodawcy nie mogą liczyć na wzrost wyceny punktu taki jak w 2008 roku. Planujemy 
zwiększać dostępność leczenia dla pacjentów poprzez zwiększanie liczby zakontraktowanych 
świadczeń. 

Rozmawiała Dominika Sikora 

 
 
 


