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STANOWISKO 
Zarządu Województwa Lubuskiego 

 

List otwarty 
do Pana Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego 

w sprawie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
w związku epidemią COVID-19 

 
Szanowny Panie Wojewodo,  

Wybraliśmy tę formę komunikacji, bo chcemy, żeby temat naszego listu stał się przedmiotem 

publicznej dyskusji, a mamy obawy, że tradycyjna wymiana korespondencji mogłaby nie przynieść 

oczekiwanych rezultatów.  

Zarząd Województwa Lubuskiego pragnie wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją, 

z jaką szpitalom postawionym przez Pana w stan podwyższonej gotowości przyszło się zmierzyć. 

Podmioty lecznicze otrzymały w ostatnich dniach maja br. oświadczenie Dyrektora Lubuskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o nowych wysokościach ryczałtów. W decyzji tej NFZ– 

działając wstecz z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r. – pomniejsza szpitalom ryczałty PSZ nawet 

o ok. 20 proc. dotychczasowej kwoty.  

Co więcej, z informacji podmiotów leczniczych wynika, że wypłata świadczeń za miniony 

miesiąc jest przez NFZ warunkowana zgodą kierownika jednostki na tę korektę.  

Jako podmiot tworzący i właściciel aż trzech szpitali, które do tej pory walczyły z epidemią na 

pierwszej linii frontu, spodziewaliśmy się raczej bonusa finansowego dla jednostek. Tymczasem szpitale 

za swoją morderczą i heroiczną walkę z wirusem są karane w sposób – w naszej ocenie – 

nieuprawniony i nieetyczny. Wysiłek organizacyjny i finansowy, jaki został poniesiony zarówno przez 

same lecznice, ich pracowników, jak i Samorząd Województwa Lubuskiego oraz inne podmioty 

i instytucje, zostaje aktualnie przez NFZ zmieniony w społeczno-finansową klęskę. Decyzja płatnika, 

jakim jest Fundusz, naraża podmioty lecznicze na wielkie straty finansowe.  

Podmioty lecznicze, które przez Pana Wojewodę zostały wskazane do bezpośredniej walki 

z COVID-19, przez wiele tygodni nie miały możliwości wykonywania świadczeń zgodnie z umową. Dziś 

– w obliczu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej – są stawiane pod finansową ścianą. Utrata części  

ryczałtu to nie tylko olbrzymia strata w zakresie bieżących przychodów, ale także katastroficzna 

perspektywa dla dalszego funkcjonowania szpitali w kolejnych okresach rozliczeniowych. Deklarowana 

przez centralę NFZ w marcu br. gwarancja utrzymania stabilności finansowej w placówkach 

medycznych nie znajduje odzwierciedlenia w dzisiejszych decyzjach lubuskiego oddziału Funduszu.  



Już dziś zarządzający podmiotami leczniczymi mają uzasadnione obawy co do dalszej 

możliwości wypłacania wynagrodzeń za dyżury, a podkreślić należy, że dotyczy to osób, które – 

w związku z epidemią – były szczególnie zaangażowane w pracę, wykonując swoje obowiązki, często 

w godzinach nadliczbowych.  

Epidemia wymusiła na szpitalach rewolucyjną reorganizację oddziałów, zrobienie dodatkowych 

grafików dyżurów, podniesienie wynagrodzeń kadry medycznej oraz przypisanie medyków do pracy 

przy tzw. łóżkach COVID-19, co wiązało się z ogromnym stresem i poczuciem zagrożenia. Dziś szpitale 

– zamiast nagrody i podziękowań – otrzymują karę w postaci korekty ryczałtu.  

Obawy Zarządu Województwa Lubuskiego podziela także sejmikowa Komisja Zdrowia, Rodziny 

i Spraw Społecznych, która zapoznała się w dniu 4 czerwca br. z aktualną sytuacją szpitali w stanie 

gotowości.  

Mając na względzie powyższe, Zarząd Województwa Lubuskiego zwraca się do Pana 

Wojewody z apelem o:  

1. Solidarne lobbowanie za nienakładaniem korekt kontraktów szpitalom, w szczególności ze 

wsteczną mocą obowiązywania. Oczekujemy wywiązania się z deklaracji centrali NFZ w zakresie 

wprowadzenia pakietu, który miał zapewnić szpitalom stabilizację finansową w czasie epidemii. 

Ryczałt PSZ ma swoje parametry i jego wysokość nie ma charakteru uznaniowego. Sytuacja 

epidemiczna nie powinna i nie może mieć wpływu na jego korektę.  

2. Pomoc w uzyskaniu zgody na rozliczanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze 

w dłuższej perspektywie czasowej (wydłużenie okresu rozliczeniowego do 30 czerwca 2021 r.). 

Lecznice deklarują, że – mając na względzie wznowienie zabiegów planowych – są w stanie 

nadrobić utracone możliwości przychodu poprzez przesunięcie procedur w czasie, zwłaszcza że  

kontrakty szpitali z Funduszem są zawarte do połowy 2021 roku. To rozwiązanie pozwoli także – 

z perspektywy pacjentów – na zminimalizowanie dalszego czasu oczekiwania na przyjęcie.  

3. Wsparcie w ustanowieniu bonusa finansowego dla szpitali, które – w efekcie Pana decyzji – 

walczyły z epidemią na pierwszej linii frontu, ponosiły (i nadal ponoszą) ogromne koszty finansowe, 

organizacyjne, zapewniają wzmożony reżim sanitarny i dbają o ochronę indywidualną swoich 

pracowników medycznych.  

Z poważaniem, 

Zarząd Województwa Lubuskiego 

Tadeusz Jędrzejczak 
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