
Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego

na 50. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 marca 2010 r.

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Nieopłacanie w określonym przez prawo terminie składek zdrowotnych przez niesolidnych pracodawców

powoduje w konsekwencji nierefundowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia zgłaszających się do
placówek zdrowia pracowników. Tracą na tym nie tyle sami pacjenci, którzy podlegają opiece zdrowotnej, co
szpitale, które nie mogą wyegzekwować funduszy za wykonane zabiegi lekarskie. Z udzielonych mi informacji
wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia zamiast wyegzekwować należne składki od nierzetelnych firm, odmawia
refundowania udzielonych świadczeń opieki lekarskiej.

Procedura egzekwowania takich należności wiąże się niewątpliwie z wysokimi kosztami, jednakże biorąc pod
uwagę wysokość rocznych strat NFZ z powodu nieuiszczania należnych składek, pociągnięcie do odpowiedzialności
niesolidnych pracodawców wiązałoby się z wymiernymi korzyściami. W tym celu opłacalne stałoby się nawet
zatrudnienie nowych osób zajmujących się tylko i wyłącznie wymienionymi czynnościami albo zlecenie tego
firmom zewnętrznym.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami, w razie nieodprowadzenia przez
zobowiązanego płatnika przez okres dłuższy niż miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego,
fundusz obciąża tego płatnika poniesionymi kosztami udzielonych ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kwestie zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Jaka jest roczna wysokość strat Narodowego Funduszu Zdrowia z powodu nierzetelnych pracodawców

nieodprowadzających za swoich pracowników składek zdrowotnych w ogóle, albo w określonym terminie? Proszę
o wskazanie tych kwot w odniesieniu do okresu trzech lat wstecz.

2. W ilu przypadkach w roku 2009 Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił określonym placówkom medycznym
refundacji kosztów leczenia pracowników ubezpieczonych, za których nierzetelni pracodawcy, mimo istniejącego
obowiązku, nie odprowadzili należnych składek?

3. Jakie działania podejmowane są w wyżej wymienionych kwestiach w odniesieniu do art. 50 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU
z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami? Czy są one skuteczne?

4. Wobec ilu pracodawców wszczęto procedury egzekucyjne w odniesieniu do przedmiotowej kwestii w latach
ubiegłych i w jakiej części były one skuteczne?

5. W ilu przypadkach pracownicy sami musieli ponieść koszty leczenia i zabiegów refundowanych przez NFZ
z uwagi na nieodprowadzenie przez pracodawców składek w terminie w latach ubiegłych? Dlaczego w takich
sytuacjach koszta mają ponosić pracownicy, od których wynagrodzeń potrącane są składki zdrowotne, bądź
placówka medyczna udzielająca pomocy lekarskiej zgłaszającym się do niego pacjentom?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński




