
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego                    

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany algorytmu podziału środków 

finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej. 

 

 

                         W związku z pogarszającą się sytuacją finansową opieki zdrowotnej na 

Mazowszu wynikającą ze  zmienionego algorytmu podziału środków na świadczenie opieki 

zdrowotnej w poszczególnych województwach Konwent Starostów Powiatów Województwa 

Mazowieckiego wyraża swój sprzeciw wobec tak dużego spadku udziału Mazowsza              

w globalnej kwocie środków finansowych, który powoduje znaczne  pogorszenie się sytuacji 

finansowej szpitali powiatowych. 

 

Według „starego” algorytmu udział Mazowieckiego OW NFZ w globalnej kwocie środków 

finansowych przeznaczonych na świadczenia  opieki zdrowotnej w roku bieżącym 

wynosiłyby 15,7352%. Natomiast w pierwotnym planie finansowym na 2012 rok według 

„nowego” algorytmu udział ten zmniejszył się do poziomu 14,0543%, co stanowi spadek       

o 1,6899%. Plan pierwotny roku 2012  jest niższy o 416.996 tys. zł od planu roku 2011 

 i stanowi 95,32 % planu roku ubiegłego. 

 

Mazowsze jest jedynym oddziałem NFZ, któremu w pierwotnym planie finansowym na rok 

2012 przyznano niższe środki finansowe  na świadczenia opieki zdrowotnej od planowanych 

na  rok 2011, co jest sprzeczne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. Przyznanie przez Prezesa NFZ Mazowszu dodatkowych środków 

finansowych z funduszu zapasowego w wysokości  537.706 tys. zł pozwoli   na finansowanie 

świadczeń na poziomie nie niższym niż w 2011 r. Jest to jednak działanie doraźne i nie może 

być trwałym mechanizmem finansowym. Utrzymanie trendu zmniejszenia corocznie planu 

finansowego MOW NFZ – a takie są skutki naliczania według obowiązującego algorytmu – 

spowoduje ograniczenie ich działalności, a co za tym idzie zmniejszenie liczby leczonych 

pacjentów, także z innych województw. Więc nie jest to problem jedynie województwa 

mazowieckiego, ale całej Polski.  

Jesteśmy świadomi faktu, że decyzja o zmianie algorytmu była podyktowana koniecznością 

wyrównania dysproporcji nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych 

województwach, ale zdaniem Konwentu wprowadzenie algorytmu spowodowało powstanie 

nowych dysproporcji na poziomie finansowania tym razem zdecydowanie na niekorzyść 

mieszkańców Mazowsza. 

Konwent nie wyraża zgody na tak duży spadek udziału Mazowsza w  ogólnej kwocie 

środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Tak duże obniżenie poziomu 

finansowania Mazowieckiego OW NFZ jest nie do zaakceptowania. Należy tu także 

podkreślić, że w poziomie finansowania zakładów opieki zdrowotnej  w tym szpitali 

powiatowych, trzeba uwzględnić stale wzrastające koszty funkcjonowania   (energia, Vat, 

ceny materiałów, koszty pracy oraz  dodatkowe ubezpieczenia). Dotychczasowe działania 

restrukturyzacyjne prowadzone przez szpitale powiatowe doprowadziły do znacznego 

zmniejszenia zadłużenia Szpitali, a także do bilansowania się uzyskiwanych przychodów       

z kosztami działalności.  Przyjęty algorytm  spowoduje pogorszenie  sytuacji finansowej 

szpitali, co w konsekwencji  doprowadzi do ich ponownego zadłużenia, a organy 

założycielskie i tak już zobowiązane do  finansowaniem ich wydatków   inwestycyjnych, 

zmusi do pokrywania ujemnych wyników finansowych, co będzie miało bezpośredni wpływ 

na budżety jednostek samorządu i tak już znacznie obciążone własnym zadłużeniem. 



 

Konwent Starostów Powiatów Województwa Mazowieckiego, świadomy narastającego 

zagrożenia zapaści finansowej  placówek medycznych na terenie Mazowsza,  zwraca się        

z apelem o zrozumienie sytuacji finansowej Mazowieckiego Oddziału NFZ i spowodowanie 

działań, zmierzających do: 

- opracowania do maja 2012 roku nowej filozofii podejścia do podziału środków finansowych 

pomiędzy oddziału wojewódzkie NFZ, uwzględniającej specyfikę istniejących na terenie 

Mazowsza wysokospecjalistycznych placówek służby zdrowia; 

- podjecie prac legislacyjnych mających na celu podniesienie składki na ubezpieczenia 

zdrowotne. 

 

Konwent opowiada się za rozwiązaniem systemowym, zapewniającym Mazowieckiemu 

Oddziałowi  NFZ od 2013 roku takie środki finansowe, które będą zgodnie z zapisami art. 

118 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  ze środków publicznych 

stwierdzającym, że dany oddział wojewódzki Funduszu nie może dysponować mniejszym 

finansowaniem niż w roku poprzednim.  

 

 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 

Województwa Mazowieckiego 

 

Bogdan Mirosław Pągowski  

Starosta Wyszkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia 

2. Bolesław Piecha  - Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia 

3. Jacek Paszkiewicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

4. Marek Tramś - Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich 

 


