
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

na 30. posiedzeniu Senatu
w dniu 2 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Bud¿et na finansowanie opieki zdrowotnej w roku 2009 dla mieszkañców województwa warmiñ-

sko-mazurskiego okreœlony zosta³ na 1 799 995 000 z³. W przeliczeniu na jednego ubezpieczonego rocz-
na wartoœæ œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosi 1251,58 z³, co stawia nasze województwo na
piêtnastym miejscu w kraju. Odchylenie od œredniej wartoœci wynosi a¿ 138,38 z³, natomiast od najwy¿-
szej wartoœci 352,20 z³ (województwo mazowieckie). To ju¿ kolejny rok, w którym województwo warmiñ-
sko-mazurskie zajmuje jedn¹ z ostatnich pozycji na tle pozosta³ych województw. W latach 2004–2005,
a wiêc poprzedzaj¹cych wprowadzenie podzia³u œrodków wed³ug algorytmu okreœlonego rozporz¹dze-
niem ministra zdrowia, koszty przypadaj¹ce na jednego ubezpieczonego wynosi³y 772,45 i 857,98 z³,
co plasowa³o to województwo odpowiednio na ósmym i dziewi¹tym miejscu w kraju, a odchylenia od
wartoœci œrednich wynosi³y 29,46–45,30, od wartoœci najwy¿szej w kraju – 172,04–201,63 z³.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ca³ym okresie 2004–2008 populacja ubezpieczonych by³a stabilna, a udzia³
ubezpieczonych z województwa warmiñsko-mazurskiego w populacji ca³ego kraju waha³ siê pomiêdzy
3,8% a 3,83%. Gdyby za³o¿yæ, ¿e œrodki by³yby dzielone pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie wed³ug tego
udzia³u, mo¿na by dojœæ do wniosku, ¿e w ca³ym okresie 2004–2009 województwo warmiñsko-mazur-
skie utraci³o œrodki na finansowanie kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w wysokoœci oko³o 720 mi-
lionów z³. Gdyby natomiast w ca³ym tym okresie udzia³ województwa warmiñsko-mazurskiego
w kosztach œwiadczeñ opieki zdrowotnej wynosi³ 3,66%, to jest tyle, ile w roku 2004 to ubezpieczeni
z naszego regionu zostaliby pozbawieni oko³o 371 milionów z³.

Jak dowodz¹ te wyliczenia, dzia³anie algorytmu podzia³u œrodków jest niesprawiedliwe spo³ecznie,
powoduje nierówne traktowanie ubezpieczonych z województw zamo¿nych i jednoczeœnie dyskryminuje
ubezpieczonych z ubo¿szych regionów naszego kraju.

Warto podkreœliæ, ¿e na terenie województw, które otrzymuj¹ wy¿sze œrodki, wartoœæ zobowi¹zañ,
w tym zobowi¹zañ wymagalnych w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, wzrasta
wraz ze wzrostem nak³adów na œwiadczenia. W województwie warmiñsko-mazurskim natomiast nomi-
nalna wartoœæ zobowi¹zañ w publicznych placówkach s³u¿by zdrowia ogó³em uleg³a obni¿eniu
z 226 milionów z³ wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 r. do 182,5 miliona z³ wed³ug stanu na
30 czerwca 2008 r., a wartoœæ zobowi¹zañ wymagalnych spad³a w tym okresie ze 115,6 miliona do
38.9 miliona z³.

Maj¹c na uwadze te argumenty, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy w³aœciwy jest taki podzia³ œrodków pomiêdzy poszczególne oddzia³y wojewódzkie, który pro-

wadzi do nieuzasadnionego wzrostu finansowania bogatszych województw, z jednoczesn¹ utrat¹ œrod-
ków przez województwa biedniejsze?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia dofinansowania ochrony zdrowia w województwie warmiñ-
sko-mazurskim w ci¹gu roku 2009?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




