
 
 

Ten rok nie b ędzie łatwy…  
 Data publikacji: 2009-02-04  
 
Dyrektorzy szpitali ostrzegaj ą: przy stawce za punkt zaproponowanej obecnie przez  Narodowy Fundusz 
Zdrowia znów b ędziemy si ę zadłu Ŝać. Z sondy Pulsu Medycyny wynika, Ŝe na razie nikt nie traktuje serio 
zapowiedzi Jacka Paszkiewicza, prezesa NFZ, Ŝe pieni ędzy na kontrakty na pewno nie b ędzie wi ęcej.  
 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy uwaŜa, Ŝe wycena NFZ łamie ustawowy zapis gwarantujący wydatki 
funduszu na leczenie nie niŜsze niŜ rok wcześniej (patrz takŜe komentarz Sławomira Molędy poniŜej). Pieniędzy 
jest za mało, aby wypełnić zobowiązania płacowe szpitali podjęte zgodnie z tzw. ustawą wedlowską. Na dodatek 
w wielu placówkach podwyŜek zaŜądały teraz pielęgniarki, przypominając dyrektorom, Ŝe skoro w minionym roku 
przyznali wysokie pensje lekarzom, teraz kolej na nie. Patową sytuację dodatkowo pogłębia niezakończone 
kontraktowanie usług szpitalnych na 2009 rok.  
 
Kryzys nie na zdrowie   
Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, Ŝe poziom finansowania usług w lecznictwie zamkniętym w 2009 roku jest 
wyŜszy niŜ w roku ubiegłym, ale pieniędzy więcej nie będzie, bo juŜ widać początek kryzysu w polskiej 
gospodarce. W listopadzie 2008 r., po raz pierwszy od kilku lat, ZUS i KRUS przekazały do kasy NFZ mniej 
środków z obowiązkowych składek niŜ w październiku. ?Na szczęście wpływy ze składek za grudzień były juŜ 
wyŜsze, ale prawie idealnie zgodne z naszymi prognozami. Wcześniej miesięczne wpływy ze składek były 
zawsze zdecydowanie wyŜsze od planowanych. Ostateczny wynik NFZ za rok 2008 będzie więc niŜszy od 
optymistycznych załoŜeń, ale mamy dodatkowo ok. 900 mln zł i to zniweluje efekt ewentualnej dziury budŜetowej, 
która moŜe powstać, jeśli dojdzie do korekty PKB w połowie 2009 r." - mówi Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ. 
Podkreśla jednocześnie, Ŝe hossa z ubiegłego roku na pewno się nie powtórzy.  
Zdaniem urzędników funduszu, jedną z przyczyn głośno wyraŜanego niezadowolenia szpitali z tegorocznych 
kontraktów jest wysoki udział w ich budŜetach wydatków na wynagrodzenia - sięga niekiedy 80-90 proc. całych 
przychodów! Placówki, które przeszły restrukturyzację lub są w jej trakcie, które przyjmują duŜo pacjentów, na 
obecnym poziomie finansowania, przy rozliczaniu się według Jednorodnych Grup Pacjentów powinny, w opinii 
NFZ, wyjść na swoje.  
 
Jak lepiej zarz ądzać?  
Na swoje na pewno muszą wyjść szpitale niepubliczne, bo nikt do nich juŜ nie dołoŜy. Krzysztof Tuczapski, 
prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, uwaŜa, Ŝe tegoroczna wycena punktu jest zaniŜona o 8-10 proc., 
ale to nie oznacza, Ŝe szpitale niepubliczne z tego powodu będą się zadłuŜać (czytaj teŜ opinię na str. 18-19). 
?Twierdzenia niektórych dyrektorów publicznych placówek, Ŝe szpital publiczny z niskim kontraktem będzie 
wpadać w długi, są błędne, bo kaŜdy szpital musi być zdrowym, normalnym zakładem pracy - mówi Krzysztof 
Tuczapski. - Moją placówkę obowiązują takie same prawa przy kontraktowaniu świadczeń z NFZ jak szpitale 
publiczne, a pomimo to Zamojski Szpital Niepubliczny, w przeciwieństwie do wielu SP ZOZ-ów, co roku 
wypracowuje znaczący zysk netto i musi jeszcze na dodatek odprowadzić co miesiąc do Skarbu Państwa podatki 
w ramach CIT-19!".  
Na tegoroczną umowę z NFZ, wyŜszą o 40 mln zł niŜ w roku 2008, nie narzeka teŜ Jacek Domejko, dyrektor 
Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: ?Pozwala to nam wypracować przychody potrzebne na 
utrzymanie obecnych płac".  
Latem 2008 r. ACK było zadłuŜone na 230 mln zł i stało na skraju bankructwa. W 50 klinikach, oddziałach i 
pododdziałach miało łącznie 1,2 tys. łóŜek. Zatrudniało 3,4 tys. osób. Ale od 4 miesięcy realizuje plan 
restrukturyzacji przyjęty przez Senat AM w Gdańsku. Plan przynosi juŜ pierwsze efekty. Zmniejszył się przyrost 
zadłuŜenia, zobowiązania wymagalne spadły z 170 mln do 150 mln zł.  
?ZałoŜenia w planie restrukturyzacji polegają nie tylko na podnoszeniu efektywności i wydajności pracy, ale takŜe 
na sprzedaniu nadwyŜki niewykorzystanego potencjału - wyjaśnia Jacek Domejko. - Czas pobytu pacjenta został 
skrócony z 8,5 do 7,5 dnia. Wcześniej bilansowało się 5 klinik, obecnie - blisko 20. Jest to nie tylko efekt 
oszczędności, ale równie wzrostu przychodów z wykonania hospitalizacji większej liczby chorych. Pomimo 
wzrostu przyjęć pacjentów o kilkanaście tysięcy, uzyskaliśmy lepsze wyniki w kosztach planowanych zakupów".  
Jednocześnie dokonano zmian w strukturze organizacyjnej szpitala. Zlikwidowano pośrednie szczeble 
zarządzania, wprowadzono nowe zakresy obowiązków ordynatorów. Do końca stycznia powinny zakończyć się 
uzgodnienia dotyczące umów cywilnoprawnych dla lekarzy i pozostałego personelu. Zatrudnienie zmalało o 



ponad 110 osób. ?Redukcja trwa nadal i postępuje sukcesywnie wraz z przejmowaniem zadań przez personel 
zatrudniony w ACK. Pracownicy, przejmując obowiązki odchodzących osób, otrzymują podwyŜki płac" - podkreśla 
dyrektor Domejko.  
 
Ostro Ŝniej z płacami!  
Nie wszędzie da się jednak zastosować takie rozwiązania, jak w Gdańsku. Co zrobić, jeśli dług jest monstrualny i 
nie ma zgody na radykalną restrukturyzację, w tym znaczące zwolnienia? Oto przykład z Ŝycia. Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Lublinie. ZadłuŜonej na 85 mln zł (w tym 30 mln zł długów wymagalnych) placówce 
groziła likwidacja. ?Wszelkie nadzieje na zapowiadane przez resort zdrowia: reformę własnościową, 
restrukturyzację, takŜe zadłuŜenia, i lepsze finansowanie świadczonych usług legły w gruzach w drugiej połowie 
2008 roku. W efekcie juŜ w październiku doszło do zajęć komorniczych, bo nie było pieniędzy dla dostawców 
towarów i usług. Pojawiła się realna, artykułowana przez dyrekcję i organ załoŜycielski, groźba likwidacji" - 
wyjaśnia Marek Wójtowicz, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala.  
Dyrekcja zaproponowała więc redukcję zatrudnienia i obniŜkę pensji. Negocjacje trwały miesiąc i były wyjątkowo 
trudne, poniewaŜ obowiązujący regulamin wynagradzania był bardzo korzystny dla pracowników, zwłaszcza 
lekarzy funkcyjnych. W połowie stycznia wszystkie związki zawodowe wyraziły jednak zgodę i podpisały 
porozumienie w sprawie redukcji zatrudnienia o 5 proc. (do 30 czerwca br.) i zmniejszenia wynagrodzeń o ok. 15 
proc. Ustalono, Ŝe najpierw zwalniani będą pracownicy w wieku emerytalnym.  
Porozumienie podpisali m.in. związkowcy z zakładowego OZZL i Związku Zawodowego Anestezjologów, co 
wywołało oburzenie w środowisku lekarskim. Na forach internetowych aŜ roi się od epitetów i komentarzy: 
?Szmaciarze", ?Matołki", ?Niewolnicy", ?Cała Polska się z was śmieje".  
Marek Wójtowicz bierze w obronę swoich pracowników. ?Opóźnienie wypłat wynagrodzeń w listopadzie i grudniu 
oraz trudna, ale cała prawda o sytuacji zakładu przedstawiana na spotkaniach z pracownikami plus duŜa pomoc 
doradców finansowych z firmy AMG, zaangaŜowanych z zewnątrz do negocjacji z wierzycielami, spowodowały, 
Ŝe osiem działających w zakładzie związków oraz większość pracowników zrozumiała, jak bardzo realna jest 
groźba likwidacji SP ZOZ-u i utraty pracy przy silnej konkurencji innych szpitali w Lublinie" - podkreśla Marek 
Wójtowicz.  
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