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Czy minister zdrowia zapomniał o pacjentach? Wiele miliardów 
na podwyżki, dla chorych może nie starczyć 

 

Rząd chwali się zwiększaniem publicznych wydatków na ochronę zdrowia, 
jednak sytuacja pacjentów szybko się nie zmieni. Z danych Narodowego 
Funduszu Zdrowia wynika, że  koszt porozumień płacowych zawieranych 
przez ministra zdrowia jest wyższy niż planowany wzrost wydatków 
Funduszu. Różnica wynosi aż 2,5 mld zł. Ziścił się czarny scenariusz, 
pieniądze zostały już rozdane. Pacjenci nie byli widocznie dla resortu zdrowia 
na tyle istotną grupą, żeby zadbać o ich los – mówi Bartosz Poliński, Prezes 
Fundacji Onkologicznej Alivia, która wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów  
o przyjęcie ustawy wydzielającej środki na płace w ramach budżetu NFZ. 
Przekazała również premierowi księgę z historiami chorych, których 
dramatyczna sytuacja wynika z ograniczonych środków na leczenie. 

Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym wyliczenia związane  
z kosztami zawieranych porozumień płacowych. Okazuje się, że koszt wszystkich 
podwyżek łącznie wyniesie w 2019 r. ponad 6,3 mld zł. Składają się na te kwotę 
wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, którzy 
zobowiązali się pracować w jednym ośrodku oraz podwyżki wzrostu wynagrodzeń 
na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym. Okazuje się, że jest to 
kwota, która przekracza o ponad 2,5 mld zł wzrost kosztów ujętych w planach 
finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na ten oraz przyszły rok.  

Tabela 1. Koszty realizacji świadczeń przez NFZ  wg planów finansowych. 

 

 

 

KOSZTY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ KWOTA w ZŁ 
WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ 
NA 2018 R. 

84 711 190 000 

WG PLANU NOWELIZACJI PLANU FINANSOWEGO NFZ 
NA 2019 R. 

88 444 557 000 

RÓŻNICA 3 733 360 000  



	

	

	

	

	

	

 

Tabela 2. Łączne koszty porozumień płacowych w 2019 r. zgodne z OSR. Opracowane na 
podstawie danych NFZ. 

 

Nie jest to pierwszy raz kiedy Fundusz może mieć kłopoty ze sfinansowaniem 
kosztów opieki nad chorymi. W ubiegłym tygodniu opublikowano informację,  
że koszt nielimitowych świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji wynosi 266 
mln zł. Dodatkowo Fundacja Alivia uzyskała poprzez dostęp do informacji 
publicznej potwierdzenie, że wartość niezapłaconych kosztów świadczeń  
w dziedzinie onkologii to 192 mln zł na terenie województwa mazowieckiego.  
Na ten koszt składają się koszty chemioterapii, programów lekowych, pakietu 
onkologicznego oraz opieki udzielanej poza nim.  

Kłopoty finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, spowodowane 
porozumieniami płacowymi zawieranymi przez ministra zdrowia mogą wpływać  
na sytuację pacjentów. Już teraz z powodu braku odpowiednich środków, nowe 
programy lekowe bywają kontraktowane za równowartość kilku lub kilkudziesięciu 
złotych. Prowadzi to do sytuacji, w której chociaż formalnie leki są umieszczone  
na liście refundacyjnej, chorzy mogą mieć kłopot z faktycznym otrzymaniem 
terapii. Braki finansowe również przyczyniają się również do braku rozwiązania 



	

	

	

	

	

	

projektu kolejek m.in. do diagnostyki obrazowej, która ma zasadnicze znaczenie 
dla rozpoznania chorób nowotworowych oraz oceny skuteczności podjętej terapii.  

 
Tabela 4. Wartość kontraktów zawartych przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ na jeden  
z programów lekowych leczenia chłoniaka Hodgkina. Dane: Małopolski OW NFZ. 

Jak się mają czuć grupy zawodowe, którym obiecano podwyżki? Nie ma nawet 
środków na realizację już złożonych obietnic. Jest to skandal i działanie nieetyczne. 
Jak się mają czuć pacjenci, których los był argumentem dla zwiększenia finansowania 
ochrony zdrowia? – pyta Bartosz Poliński. Fundacja Alivia przesłała dzisiaj  
do Mateusza Morawieckiego apel o przyjęcie jednej ustawy o wynagrodzeniach 
wszystkich grup zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia. Zwróciła się  
do premiera również o określenie wysokości dodatkowych środków 
przeznaczanych na zdrowie, które zostaną przeznaczone na wzrost płac, a ile na 
sfinansowanie działań profilaktycznych, diagnostyki oraz skutecznego leczenia. 
Fundacja przekazała również księgę zawierającą historie dziesięciu 
podopiecznych, których dramatyczna sytuacja jest związana z ograniczonymi 
środkami w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

***  

Fundacja Onkologiczna Alivia niesie pomoc chorym na raka w Polsce od 2010 
roku. Jej założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata 
wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Od tej pory 
wspólnie wspierają chorych i ich bliskich w trudnych sytuacjach, jak również 
angażują ludzi zdrowych w działania na rzecz walki z rakiem.  

Fundacja motywuje swoich podopiecznych do aktywnej postawy w trudnym 
procesie leczenia onkologicznego – szukania jak największej ilości informacji  
na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia 



	

	

	

	

	

	

wspólnie z lekarzem. Alivia daje chorym konkretne narzędzia do walki z rakiem  
i podpowiada sposoby ułatwiające dotarcie do informacji. Pomaga im gromadzić 
fundusze na leczenie niefinansowane ze środków publicznych: badania 
diagnostyczne, konsultacje medyczne, środki opatrunkowe i pokrycie innych 
kosztów związanych z leczeniem. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, 
który Alivia prowadzi dla potrzebujących. 

Fundacja udostępnia też bezpłatnie serwisy www.Onkomapa.pl, 
www.Kolejkoskop.pl i Prostowraka.pl Dzięki nim chorzy mogą znaleźć najlepszy 
ośrodek onkologiczny w okolicy, najwyżej ocenianego lekarza, wyszukać 
najkrótszą kolejkę do bezpłatnych badań diagnostycznych a także określić 
optymalne dla siebie leczenie. Publikuje również w języku polskim nowości 
onkologiczne ze świata zarówno na swojej stronie alivia.org.pl, jak i na profilu Alivii 
na Facebooku. 

Jeśli chcesz pomóc pacjentom onkologicznym w trudnych zmaganiach z rakiem  
i polską służbą zdrowia – przekaż swój 1% Alivii, wpisując w zeznaniu podatkowym 
nr KRS:  0000 358 654.  

Więcej informacji: www.alivia.org.pl 

***  

Kontakty dla mediów: 

Wojciech Wiśniewski 

Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych 

tel.: 793554411 

mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl 

 

Magdalena Sulikowska 

Specjalista ds. Relacji Zewnętrznych 

tel.: 514 497 254 

mail. magdalena.sulikowska@alivia.org.pl 

 


