
URZ D MARSZA KOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
03-719 WARSZAWA, UL. JAGIELLO SKA 26

BIURO PRASOWE
TEL. 59 07 602
FAX. 59 07 644

PRZEGL D PRASY

28 CZERWCA 2012 R.
CZWARTEK

27 CZERWCA 2012 R.

Link do strony TVP 1, na której znajduje si wydanie Wiadomo ci z dn. 27 czerwca br. z materia em
dotycz cym protestu dyrektorów mazowieckich szpitali przeciwko „janosikowemu”

http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27062012-1930/7621212
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Link do strony TVP Warszawa, na której znajduje si Kurier Mazowiecki z dn. 27 czerwca br.
z materia em dotycz cym protestu dyrektorów mazowieckich szpitali przeciw „janosikowemu”

http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/27062012/7836205

Link do strony TVP Warszawa, na której znajduje si Wywiad Kuriera z dn. 27 czerwca br., którego
go mi byli Bo enna Pacholczak oraz Jaros aw Ros on. Rozmowa dotyczy a protestu dyrektorów
mazowieckich szpitali przeciw „janosikowemu”

http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/wywiad-kuriera/wideo/bozena-pacholczak-jaroslaw-roslon-27062012/7835951

http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27062012-1930/7621212
http://www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/27062012/7836205
http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/wywiad-kuriera/wideo/bozena-pacholczak-jaroslaw-roslon-27062012/7835951
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„Janosikowe” dusi szpitale z Mazowsza

„Jeszcze pi lat temu do ich placówek z bud etu województwa trafi o ponad 530 mln z . W tym roku jest tych rodków
ponad sze ciokrotnie mniej. Zaledwie 80 mln z . Tymczasem zapotrzebowanie zg aszane przez placówki to ok. 240 mln

” - pisze Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa Mazowieckiego. Dodaje,
e powody k opotów s dwa. Mniej pieni dzy z Narodowego Funduszu Zdrowia i janosikowe.

Szefowie placówek wys ali apel o zmian sposobu naliczania "janosikowego" do premiera Donalda Tuska. Informuje o tym
Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa Mazowieckiego. Do informacji do cza list:
>>Ten rok jest dla szpitali na Mazowszu niezwykle trudny. Z jednej strony - mniejsze pieni dze z NFZ, a z drugiej mniej
rodków z Samorz du Województwa Mazowieckiego. Z powodu "janosikowego" w adze województwa zamiast kupowa

nowoczesn aparatur dla swoich placówek czy przeprowadza w nich niezb dne inwestycje, oddaj niemal co drug otówk
innym regionom.

Jeszcze pi lat temu do mazowieckich szpitali z bud etu województwa trafi o ponad 530 mln z . W tym roku jest tych rodków
ponad sze ciokrotnie mniej, bo zaledwie 80 mln z , przy zapotrzebowaniu szpitali zg aszanym na poziomie ok. 240 mln z .
Powodem jest "janosikowe", które co roku musi p aci region. Samorz d Województwa Mazowieckiego, który jest organem
za ycielskim dla 31 placówek s by zdrowia, tylko w tym roku odda na rzecz innych województw a 659 mln z . Gdyby
chocia cz z tych rodków zosta a przeznaczona na niezb dne remonty i modernizacje czy zakup nowoczesnego sprz tu
specjalistycznego, kondycja szpitali by aby znacznie lepsza. Niestety, brak tych pieni dzy uderza niezwykle dotkliwie w
mazowieckie szpitale, a zw aszcza w ich pacjentów. Konsekwencj tej sytuacji jest zawieszanie i odk adanie w czasie szeregu
niezb dnych inwestycji, w tym modernizacji i adaptacji pawilonów i oddzia ów szpitalnych. Oprócz mniejszej puli pieni dzy na
inwestycje, region musia ograniczy tak rodki na udzielane szpitalom po yczki oraz por czenia i gwarancje. W 2012 r.
województwo mazowieckie przeznaczy na ten cel zaledwie 6,5 mln z , czyli a pi ciokrotnie mniej ni w roku ubieg ym.

Mazowsze jest teoretycznie najbogatszym województwem w kraju. Po zap aceniu "janosikowego" - staje si jednak regionem
dalekim od zamo no ci. Gdy porówna si dane dotycz ce rodków przeznaczanych przez województwa na inwestycje w
swoich szpitalach w przeliczeniu na jedno ko szpitalne, wida e województwo mazowieckie zajmuje dopiero 6. miejsce (8,4
tys. z ). Znacznie lepiej pod tym wzgl dem radz sobie samorz dy województw, do których trafiaj pieni dze z Mazowsza w
ramach "janosikowego" m.in.: pomorskie (24,7 tys. z ), podkarpackie (14,2 tys. z ), zachodniopomorskie (10,8 tys. z ),
ma opolskie (9,5 tys. z ) i lubelskie (9,2 tys. z ).

Destabilizacja bud etu województwa odbija si nie tylko na podleg ych samorz dowi województwa placówkach, ale tak e na
szpitalach powiatowych, które w latach 2005-2008 równie mog y liczy na wsparcie finansowe z bud etu województwa w
ramach Samorz dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Na ten cel województwo przekaza cznie ponad 72 mln

rodki te zosta y przeznaczone m.in. na rozbudowy i remonty szpitalnych oddzia ów ratunkowych, rehabilitacyjnych,
chirurgicznych czy zakup wyposa enia. Niestety, trudna sytuacja bud etowa zmusi a samorz d Mazowsza do zawieszenia tego
programu.

Mazowsze poszkodowane jest podwójnie. Drugim problemem jest niekorzystna zmiana algorytmu, na podstawie którego
dzielone s pieni dze pomi dzy poszczególne oddzia y NFZ. Tu równie mamy do czynienia z systemem analogicznym do
"janosikowego". W obecnym kszta cie zrównuje on wszystkie regiony pod wzgl dem kosztów wiadczenia us ug. Nie
uwzgl dniono bowiem faktu, e koszty te na Mazowszu s najwi ksze w kraju. Nieadekwatny jest tak e udzia mieszka ców
województwa w rodkach finansowych przeznaczonych na wiadczenia zdrowotne do wysoko ci odprowadzanej sk adki.
Wed ug szacunkowych danych z ubieg ego roku, do mazowieckiego oddzia u NFZ trafi o 9 mld z z 11 mld z , co oznacza, e a
2 mld z z kieszeni mieszka ców Mazowsza trafi o do innych regionów.

Zmiana algorytmu wp ywa tak e znacz co na plan finansowy Mazowieckiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ (MOW NFZ).
Wynosi on obecnie 9,031 mld z , a rzeczywiste zapotrzebowanie na koszty wiadcze zdrowotnych jest a o 230 mln z
wi ksze. Gdyby algorytm nie zosta zmieniony bud et, MOW NFZ wyniós by ok. 9,57 mld z . Dodatkowo w 2012 r. NFZ nie
uwzgl dni potrzeb zdrowotnych Mazowsza i znacznie obni liczb wiadcze . Wed ug przewidywa NFZ, w 2013 r. niedobór
rodków na Mazowszu wyniesie 1 mld z .

Niestety, brak rodków finansowych dla regionalnych oddzia ów NFZ przek ada si bezpo rednio na dost pno i jako
udzielanych przez szpitale wiadcze . W przypadku placówek, które w procesach modernizacji i doposa enia korzysta y m.in.
ze rodków unijnych, istnieje zagro enie niewywi zania si z zaplanowanych wska ników. Istnieje tak e ryzyko rezygnacji
przez szpitale z nieop acalnych wiadcze , co spowoduje ograniczenie dost pno ci do wiadcze podstawowych. Brak
rodków wp ywa niekorzystnie równie na kadr medyczn , zw aszcza t wysokospecjalistyczn . W przypadku braku

mo liwo ci spe nienia oczekiwa acowych szpitale publiczne nara one s na odej cia pracowników do placówek oferuj cych
wy sze wynagrodzenia<<.

Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa Mazowieckiego
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Szefowie mazowieckich szpitali: janosikowe ci gnie lecznice w dó

Jeszcze 5 lat temu do mazowieckich szpitali z bud etu trafi o
ponad 530 mln z . W tym roku pieni dzy jest sze ciokrotnie
mniej.

Powodem takiej sytuacji jest m. in. janosikowe, czyli ta cz
pieni dzy, które bogate gminy oddaj biednym - t umaczy Bo ena
Pacholczak, wiceprzewodnicz ca Sejmiku Województwa
Mazowieckiego.

- Je eli samorz d województwa p aci janosikowe, w tym roku jest
to 659 mln, to mo e si okaza e w przysz ym roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie b dzie móg
zakontraktowa ró nych wiadcze , w ró nych szpitalach, bo po prostu szpitale nie spe ni
okre lonych wymogów - zaznaczy a.

To mo e oznacza opoty pacjentów – zapowiada dr Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców
Szpitali Samorz du Województwa Mazowieckiego.

- My b dziemy przyjmowa udary mózgowe, b dziemy dalej przyjmowa kobiety do porodu i leczy
zawa y serca, natomiast dla szpitala oznacza to, e szpital musi zap aci za wszystko, co zrobi ,
zad si , natomiast odzyskiwa pieni dze b dzie dopiero w nieokre lonym czasie. Przek adaj c
na pacjenta oznacza to, e mo e w szpitalu zabrakn dobrych leków, mo e zabrakn rodków
technicznych, mo e zabrakn niektórych lekarzy - t umaczy.

Autor: esz
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Dyrektorzy mazowieckich szpitali przeciwko „janosikowemu”

Do walki z „janosikowym”, toczonej od kilku lat przez sejmik i zarz d Mazowsza, do czyli
dyrektorzy mazowieckich szpitali. Alarmuj oni, e z powodu tej daniny trzeba ogranicza
inwestycje w ochron zdrowia.

Trac na tym nie tylko placówki prowadzone przez samorz d wojewódzki, ale i szpitale powiatowe.
Tym pierwszym zmniejszono marsza kowskie dotacje oraz kwoty por cze i gwarancji. Te drugie nie
mog ju liczy na Samorz dowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, z którego korzysta y w
latach 2005-2008.

Kolejnym przedmiotem krytyki jest podzia rodków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wed ug
szacunkowych danych, bud et mazowieckiego oddzia u Funduszu jest o 2 mld z mniejszy od sumy
zbieranych w województwie sk adek. Skutkiem s narastaj ce problemy finansowe szpitali, którym
coraz trudniej odzyska pieni dze za nadwykonania. Znów pojawia si zad enie, a przewidywania
na rok 2013 mówi e proces ten b dzie si jeszcze pog bia .

Apel o zmiany w „janosikowym” i w algorytmach podzia rodków NFZ dyrektorzy szpitali wystosowali
do premiera, ministra zdrowia i wszystkich parlamentarzystów.

Ab/Siedlce [Msz]
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Szpitale na Mazowszu: NIE dla "janosikowego"

Szpitale na Mazowszu protestuj przeciwko "janosikowemu" oraz nowym zasadom naliczania
kontraktów z NFZ. W zwi zku z tym Zwi zek Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa
Mazowieckiego oraz Zwi zek Pracodawców - Mazowieckie Porozumienie

Szpitali Powiatowych wystosowa y list do premiera Donalda Tuska, w którym pisz e
„JANOSIKOWE” UDERZA W MAZOWIECKIE SZPITALE I ICH PACJENTÓW. Wysokie janosikowe
uniemo liwia przeprowadzenie wa nych dla zdrowia i ycia pacjentów inwestycji, protest dotyczy te
niekorzystnej zmianie algorytmu, na podstawie którego dzielone s rodki finansowe pomi dzy
poszczególne oddzia y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, e Mazowsze p aci
podwójne „janosikowe”. Raz, oddaj c pieni dze z bud etu województwa innym regionom kraju, i drugi
raz – ze rodków NFZ - czytamy w li cie.

Tre listu:

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

„JANOSIKOWE” UDERZA W MAZOWIECKIE SZPITALE I ICH PACJENTÓW

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy zwróci Pana uwag na trudn sytuacj , w jakiej obecnie funkcjonuj mazowieckie
szpitale. Mówimy tu o dwóch kwestiach – o p aconej przez Mazowsze subwencji wyrównawczej
nazywanej „janosikowym”, która uniemo liwia przeprowadzenie wa nych dla zdrowia i ycia
pacjentów inwestycji, ale tak e o niekorzystnej zmianie algorytmu, na podstawie którego dzielone s
rodki finansowe pomi dzy poszczególne oddzia y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, e Mazowsze p aci podwójne „janosikowe”. Raz, oddaj c pieni dze z bud etu
województwa innym regionom kraju, i drugi raz – ze rodków NFZ.

Obowi zuj ce teraz zasady nie uwzgl dniaj bowiem ró nic wynikaj cych z realnej wysoko ci
aconych sk adek zdrowotnych przez mieszka ców poszczególnych województw. Obecny algorytm

zrównuje wszystkie regiony pod wzgl dem kosztów wiadczenia us ug zdrowotnych i nie uwzgl dnia
faktu, e koszty te na Mazowszu s najwi ksze w kraju. Niewspó mierny jest tak e udzia
mieszka ców województwa w rodkach finansowych przeznaczonych na wiadczenia zdrowotne do
wysoko ci odprowadzanej sk adki. Wed ug szacunkowych danych z ubieg ego roku, kwota sk adki
zdrowotnej sp ywaj ca do ZUS na Mazowszu wynios a ok. 11 mld z . Tymczasem zaledwie 9 mld z
zasili o mazowiecki oddzia NFZ. Oznacza to, e a 2 mld z z kieszeni mieszka ców naszego
województwa trafi o do innych regionów.

Plan finansowy Mazowieckiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ na 2012 r. wynosi aktualnie 9,031 mld
, a rzeczywiste zapotrzebowanie na koszty wiadcze zdrowotnych jest a o 230 mln z wi ksze.

Gdyby algorytm nie zosta zmieniony, bud et MOW NFZ wyniós by ok. 9,57 mld z . W 2011 r.
mazowiecki oddzia NFZ otrzyma ponad 537 mln z z funduszu zapasowego. Jest to dzia anie
jednorazowe, jednak najdobitniej pokazuj ce, e obowi zuj cy algorytm stanowi zagro enie dla
zapewnienia opieki medycznej na odpowiednim poziomie. Kontrakty ze szpitalami utrzymuj si od
wielu lat na podobnym poziomie. Wzrost kosztów przy braku wzrostu finansowania powoduje
zad anie si szpitali. W 2011 r. MOW NFZ nie zap aci za wszystkie wiadczenia szpitalom, co
spowodowa o pogorszenie sytuacji finansowej. Dodatkowo w 2012 r. NFZ nie uwzgl dni potrzeb
zdrowotnych Mazowsza i znacznie obni liczb wiadcze . Wzrost ceny za punkt w lecznictwie
szpitalnym przy niezmienionej wysoko ci kontraktów znacznie pogarsza dost p do wiadcze w 2012
r. Wed ug przewidywa NFZ, w 2013 r. niedobór rodków na Mazowszu wyniesie 1 mld z .

C.D.
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Brak rodków finansowych dla regionalnych oddzia ów NFZ przek ada si bezpo rednio na
dost pno i jako udzielanych przez szpitale wiadcze . W przypadku placówek, które w procesach
modernizacji i doposa enia korzysta y m.in. ze rodków unijnych, istnieje zagro enie niewywi zania
si z zaplanowanych wska ników. Istnieje tak e ryzyko rezygnacji przez szpitale z nieop acalnych
wiadcze , co oznacza ograniczenie dost pno ci do wiadcze podstawowych. Ponadto, szpitale –

zw aszcza te oferuj ce pomoc ca odobow – skazane s na narastanie zobowi za , a w rezultacie
utrat ynno ci finansowej. Brak rodków wp ywa niekorzystnie równie na kadr medyczn . W
przypadku braku mo liwo ci spe nienia oczekiwa acowych, zw aszcza wysoko wykwalifikowanej
kadry medycznej, szpitale publiczne nara one s na odej cia pracowników do placówek oferuj cych
wy sze wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisami ustawy o dzia alno ci leczniczej samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej
powinny we w asnym zakresie pokrywa ujemne wyniki finansowe. Niestety, w zwi zku z nisk
prognoz dla MOW NFZ nie b w stanie tego uczyni . Plany finansowe spzoz-ów na Mazowszu
wskazuj na mo liwo wzrostu przyrostu zobowi za i brak mo liwo ci pokrycia ujemnego wyniku
finansowego. W tej sytuacji podmiot tworz cy mo e w terminie do trzech miesi cy od up ywu terminu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokry zad enie szpitala. Je eli tego nie dokona w
przeci gu 12 miesi cy, musi podj decyzj o zmianie formy prawnej lub likwidacji podmiotu
leczniczego. Niestety, w zwi zku z trudn sytuacj finansow samorz du województwa
mazowieckiego, wynikaj z ogromnego obci enia, jakie niesie za sob „janosikowe”, pokrycie
ujemnych wyników finansowych podleg ych mu placówek mo e by niemo liwe. Podobna sytuacja
dotyczy samorz dów lokalnych, które stanowi organy za ycielskie dla szpitali powiatowych.

acone rokrocznie przez samorz d województwa „janosikowe” doprowadzi o do destabilizacji bud etu
województwa. W tym roku Mazowsze jest zmuszone przekaza do innych województw a 659 mln z !
Tymczasem samorz d województwa mazowieckiego jest podmiotem tworz cym dla 31 placówek

by zdrowia, w tym szpitali, stacji pogotowia, przychodni. Inwestycje, remonty, zakup sprz tu
medycznego s mo liwe tylko w oparciu o pieni dze z bud etu województwa. Ich brak uderza zatem
niezwykle dotkliwie w mazowieckich pacjentów. Niestety, rodków tych jest z roku na rok coraz mniej.
W porównaniu z latami ubieg ymi, a zw aszcza z 2008 r., kiedy z bud etu województwa
mazowieckiego na s zdrowia (inwestycje, po yczki, por czenia) przeznaczonych zosta o ponad
530 mln z , ten rok przedstawia si dramatycznie. W 2012 r. samorz d województwa mo e
przeznaczy na ten cel nieca e 170 mln z . To samo tyczy si rodków przeznaczanych na inwestycje
w s bie zdrowia. Cztery lata temu by o ich ponad dwukrotnie wi cej. W tym roku na ten cel
przeznaczonych zostanie zaledwie ok. 80 mln z , przy zapotrzebowaniu szpitali zg aszanym na
poziomie ok. 240 mln z .

Konsekwencj tego jest zawieszenie i odk adanie w czasie realizacji szeregu niezb dnych inwestycji.
ród nich s tak wa ne projekty jak np. modernizacja, przebudowa i rozbudowa pawilonu g ównego

w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób P uc i Gru licy w Otwocku; modernizacja wraz z
rozbudow pawilonu ZOL (II etap) w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zak adów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu; modernizacja oddzia ów szpitalnych i adaptacja
pomieszcze dla potrzeb dzia alno ci leczniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w P ocku;
kontynuacja modernizacji pawilonu II w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zaka nym; adaptacja i
modernizacja wraz z wyposa eniem pomieszcze w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o.;
budowa i wyposa enie szpitalnego oddzia u ratunkowego w Mi dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
w Warszawie; przebudowa oddzia u przyj i pomocy dora nej z tunelem cz cym budynek oddzia u
z budynkiem g ównym oraz modernizacja i rozbudowa bloku operacyjnego wraz z wyposa eniem w
Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o.; utworzenie apteki szpitalnej w Samodzielnym
Wojewódzkim Zespole Publicznych Zak adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
przebudowa szpitalnego oddzia u ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w
Radomiu; rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 4 w celu utworzenia 50- kowego ca odobowego
oddzia u terapii uzale nienia od alkoholu w WSZPZOZ Gostynin-Zalesie czy rozbudowa, modernizacja
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i doposa enie w sprz t medyczny szpitalnego oddzia u ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Ciechanowie, budowa 300 kowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych „Drewnica” w Z bkach, w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im.
prof. dr Jana Mazurkiewicza, w Pruszkowie adaptacja budynku szko y na potrzeby oddzia u
ogólnopsychiatrycznego.

Na wsparcie finansowe oczekuj tak jak w latach wcze niejszych szpitale powiatowe na Mazowszu. Z
braku rodków finansowych nie realizuj wa nych inwestycji, oczekuj c na pomoc samorz du
województwa mazowieckiego. Do najwa niejszych nale : zakup sprz tu medycznego, modernizacja
bloku operacyjnego i oddzia u chirurgii ogólnej w SPZZOZ I a; zakup sprz tu medycznego i
diagnostycznego dla SPZOZ Nowe Miasto/Pilic ; zakup sprz tu medycznego, modernizacja oddzia u
rehabilitacji stacjonarnej, bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji w SPZOZ Soko ów Podlaski;
zakup sprz tu medycznego, modernizacja centralnej sterylizatornii, bloku operacyjnego i oddzia u
intensywnej opieki medycznej w SPZZOZ uromin; budowa nowej stacji dializ wraz z modernizacj
oddzia u nefrologii, doko czenie inwestycji „laboratoria i centralna sterylizacja”, zakup aparatury
medycznej w SZPZOZ Wo omin; zakup sprz tu medycznego, modernizacja OAiT w Zespole Opieki
Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” Sochaczew; rozbudowa budynku szpitala, modernizacja oddzia u
kardiologicznego i wewn trznego, zakup sprz tu i aparatury medycznej w SPZZOZ Wyszków; zakup
tomografu komputerowego, rezerwowe ród o wody, dostosowanie sterylizacji do wymogów prawa w
SPZZOZ Przasnysz; budowa bloku operacyjnego, modernizacja oddzia u wewn trznego w SPZOZ

grów; modernizacja oddzia ów szpitalnych, zakup sprz tu i aparatury medycznej SPZOZ Mi sk
Mazowiecki; zakup sprz tu medycznego w SPZZOZ Lipsk; doko czenie budowy skrzyd a przychodni
lekarskiej w SPZZOZ Radzymin; zakup urz dze medycznych, remont i modernizacja pawilonów
szpitalnych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. yrardów; realizacja oddzia u
intensywnej terapii, zakup urz dze medycznych, doko czenie budowy i wyposa enie zak adu opieki
leczniczej w SPZOZ osice; zakup sprz tu medycznego, informatyzacja w SPZZOZ Przysucha; zakup
sprz tu, modernizacja izby przyj w SPZZOZ Sierpc; rozbudowa szpitala w SPZOZ Garwolin;
przebudowa i rozbudowa szpitala w SPZZOZ P sk; rozbudowa szpitala w Nowodworskim Centrum
Medycznym Nowy Dwór Mazowiecki.

Oprócz rodków na inwestycje, Samorz d Województwa Mazowieckiego udziela podleg ym mu
zak adom opieki zdrowotnej po yczek oraz por cze i gwarancji na dzia ania restrukturyzacyjne, w
ramach których placówki mog y m.in. spaca swoje zad enie. W 2011 r. – w porównaniu z innymi
regionami – Mazowsze udzieli o ich najwi cej. Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln z . W zwi zku z
trudn sytuacj finansow region musia ograniczy rodki równie na realizacj tego zadania. W
2012 r. województwo mazowieckie mog o przeznaczy na ten cel zaledwie 6,5 mln z .

To jak bardzo „janosikowe” uderza w mazowieckie szpitale, najlepiej obrazuj dane porównawcze
inwestycji na tle innych regionów. I tak okazuje si e teoretycznie najwi ksze województwo w kraju,
nie jest w czo ówce, je li chodzi o nak ady inwestycyjne w swoich szpitalach.

W 2011 r. Mazowsze wyda o na inwestycje w s bie zdrowia ponad 82 mln z , co w przeliczeniu na
jedno ko szpitalne daje rednio 8,4 tys. z – co oznacza szóste miejsce w ród wszystkich regionów.
Znacznie lepiej pod tym wzgl dem radzi y sobie samorz dy, do których trafiaj pieni dze z Mazowsza
w ramach „janosikowego” – m.in.: pomorskie (24,7 tys. z ), podkarpackie (14,2 tys. z ),
zachodniopomorskie (10,8 tys. z ), ma opolskie (9,5 tys. z ) i lubelskie (9,2 tys. z ).

Niestety, destabilizacja bud etu województwa odbija si nie tylko na podleg ych samorz dowi
województwa placówkach. Przez wiele lat, w ramach Samorz dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
Mazowsza, województwo mazowieckie wspiera o tak e rozwój szpitali powiatowych. Z powodu braku
rodków realizacja tego programu zosta a zawieszona w 2009 r. Tymczasem w latach 2005-2008 na

ten cel przeznaczono ponad 72 mln z . Z tych rodków uda o si m.in. wybudowa szpital w Pu tusku,
rozbudowa i wyremontowa szpitalny oddzia ratunkowy w Mi sku Mazowieckim, rozbudowa i
wyposa szpital w Ostrowi Mazowieckiej, wyremontowa oddzia rehabilitacyjny w szpitalu w Lipsku,
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Szpitale na Mazowszu: NIE dla "janosikowego"

Szpitale na Mazowszu protestuj przeciwko "janosikowemu" oraz nowym zasadom naliczania
kontraktów z NFZ. W zwi zku z tym Zwi zek Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa
Mazowieckiego oraz Zwi zek Pracodawców - Mazowieckie Porozumienie

Szpitali Powiatowych wystosowa y list do premiera Donalda Tuska, w którym pisz e
„JANOSIKOWE” UDERZA W MAZOWIECKIE SZPITALE I ICH PACJENTÓW. Wysokie janosikowe
uniemo liwia przeprowadzenie wa nych dla zdrowia i ycia pacjentów inwestycji, protest dotyczy te
niekorzystnej zmianie algorytmu, na podstawie którego dzielone s rodki finansowe pomi dzy
poszczególne oddzia y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Oznacza to, e Mazowsze p aci
podwójne „janosikowe”. Raz, oddaj c pieni dze z bud etu województwa innym regionom kraju, i drugi
raz – ze rodków NFZ - czytamy w li cie.

Tre listu:

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

„JANOSIKOWE” UDERZA W MAZOWIECKIE SZPITALE I ICH PACJENTÓW

Szanowny Panie Premierze!

Pragniemy zwróci Pana uwag na trudn sytuacj , w jakiej obecnie funkcjonuj mazowieckie
szpitale. Mówimy tu o dwóch kwestiach – o p aconej przez Mazowsze subwencji wyrównawczej
nazywanej „janosikowym”, która uniemo liwia przeprowadzenie wa nych dla zdrowia i ycia
pacjentów inwestycji, ale tak e o niekorzystnej zmianie algorytmu, na podstawie którego dzielone s
rodki finansowe pomi dzy poszczególne oddzia y wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, e Mazowsze p aci podwójne „janosikowe”. Raz, oddaj c pieni dze z bud etu
województwa innym regionom kraju, i drugi raz – ze rodków NFZ.

Obowi zuj ce teraz zasady nie uwzgl dniaj bowiem ró nic wynikaj cych z realnej wysoko ci
aconych sk adek zdrowotnych przez mieszka ców poszczególnych województw. Obecny algorytm

zrównuje wszystkie regiony pod wzgl dem kosztów wiadczenia us ug zdrowotnych i nie uwzgl dnia
faktu, e koszty te na Mazowszu s najwi ksze w kraju. Niewspó mierny jest tak e udzia
mieszka ców województwa w rodkach finansowych przeznaczonych na wiadczenia zdrowotne do
wysoko ci odprowadzanej sk adki. Wed ug szacunkowych danych z ubieg ego roku, kwota sk adki
zdrowotnej sp ywaj ca do ZUS na Mazowszu wynios a ok. 11 mld z . Tymczasem zaledwie 9 mld z
zasili o mazowiecki oddzia NFZ. Oznacza to, e a 2 mld z z kieszeni mieszka ców naszego
województwa trafi o do innych regionów.

Plan finansowy Mazowieckiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ na 2012 r. wynosi aktualnie 9,031 mld
, a rzeczywiste zapotrzebowanie na koszty wiadcze zdrowotnych jest a o 230 mln z wi ksze.

Gdyby algorytm nie zosta zmieniony, bud et MOW NFZ wyniós by ok. 9,57 mld z . W 2011 r.
mazowiecki oddzia NFZ otrzyma ponad 537 mln z z funduszu zapasowego. Jest to dzia anie
jednorazowe, jednak najdobitniej pokazuj ce, e obowi zuj cy algorytm stanowi zagro enie dla
zapewnienia opieki medycznej na odpowiednim poziomie. Kontrakty ze szpitalami utrzymuj si od
wielu lat na podobnym poziomie. Wzrost kosztów przy braku wzrostu finansowania powoduje
zad anie si szpitali. W 2011 r. MOW NFZ nie zap aci za wszystkie wiadczenia szpitalom, co
spowodowa o pogorszenie sytuacji finansowej. Dodatkowo w 2012 r. NFZ nie uwzgl dni potrzeb
zdrowotnych Mazowsza i znacznie obni liczb wiadcze . Wzrost ceny za punkt w lecznictwie
szpitalnym przy niezmienionej wysoko ci kontraktów znacznie pogarsza dost p do wiadcze w 2012
r. Wed ug przewidywa NFZ, w 2013 r. niedobór rodków na Mazowszu wyniesie 1 mld z .
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Alarmuj ca sytuacja w szpitalach: zabraknie miliarda z na leczenie

O wyj tkowo wysokim braku rodków na finansowanie wiadcze zdrowotnych poinformowa prezes
zwi zku pracodawców mazowieckich lecznic Jaros aw Ros on.

Jak podkre li najgorsza jest sytuacja w woj. mazowieckim. – Na z kondycj finansow lecznic
wp ywa niekorzystny dla Mazowsza algorytm podzia rodków NFZ oraz "janosikowe", czyli
obowi zkowa wp ata do bud etu pa stwa, któr wnosz najbogatsze samorz dy na rzecz
pozosta ych, mniej zamo nych – doda Ros on.

Wiceprzewodnicz ca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bo ena Pacholczak równie podkre li a,
e "janosikowe" powa nie destabilizuje bud et województwa - przez to nie jest ono w stanie

odpowiednio dofinansowywa dzia alno ci szpitali, dla których jest podmiotem za ycielskim.
Mazowsze przez osiem lat przekaza o na "janosikowe" oko o pi ciu mld z . W tym roku Mazowsze
odda na rzecz innych województw 659 mln z .

Algorytm podzia rodków NFZ zrównuje wszystkie województwa pod wzgl dem kosztów
wiadczenia us ug, nie uwzgl dniaj c, e na Mazowszu s one najwi ksze w kraju. Szpitale b d

musia y si zad , gdy zgodnie z ustaw o dziaalno ci leczniczej w adnym przypadku nie mog
odmówi udzielania wiadcze ratuj cych ycie.

Dyrektor Szpitala Dzieci cego im. prof. Jana Bogdanowicza Ma gorzata Stachurska-Turos przekaza a,
e dyrektorzy mazowieckich szpitali skierowali list do premiera Donalda Tuska, w którym zwrócili

uwag na problemy zwi zane z "janosikowym" i algorytmem podzia rodków NFZ. - Szpitale
popadaj w d ugi, pozbawione s pomocy organu za ycielskiego - mówi a. Brak rodków przek ada
si na dost pno do wiadcze medycznych oraz ich jako .

Dyrektorzy lecznic podkre laj e udzia mieszka ców Mazowsza jest nieadekwatny do
przekazywanej przez nich sk adki, gdy wed ug szacunkowych danych z ubieg ego roku do
mazowieckiego NFZ trafi o 9 z 11 mld z , a 2 mld zosta y skierowane do innych województw.

10 lipca Rada mazowieckiego NFZ ma zaj si planem finansowym na 2013 roku i dopiero wówczas
znane szczegó y dotycz ce finansowania wiadcze zdrowotnych na najbli szy rok.

PAP, sm
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Szpitale ton w d ugach, lekarze gro protestem

100 milionów z . brakuje szpitalom na Mazowszu. Lekarze alarmuj e to mo e zagra a
pacjentom, bo mazowiecki NFZ nie chce p aci szpitalom za nadwykonania.

Rzeczniczka mazowieckiego NFZ, Wanda Paw owicz
umaczy, e Fundusz nie ma wi cej pieni dzy. Do y

mo e tylko na zabiegi ratuj ce ycie.

Ca spraw pogarsza fakt, e samorz d województwa
mazowieckiego nie jest te w stanie wystarczaj co
dofinansowa szpitali, bo jak twierdz samorz dowcy za
du o przekazuj tzw janosikowego dla biedniejszych
rejonów Polski.

Lekarze w ca ym kraju szykuj si tymczasem do protestu.
Od 1 lipca nie b wystawia recept refundowanych. Co maj w takiej sytuacji zrobi pacjenci?

Rzecznik Praw Pacjenta wyda w tej sprawie specjaln instrukcj .

27 CZERWCA 2012 R.

Mazowsze: "janosikowe" blokuje rozwój szpitali

Dyrektorzy mazowieckich lecznic oraz w adze samorz dowe tego województwa apeluj do premiera Donalda Tuska o zmian

"janosikowego" oraz algorytmu podzia u pieni dzy na leczenie pomi dzy regiony. W przeciwnym wypadku niedobór rodków w

tym zakresie na Mazowszu wyniesie w 2013 r. 1 mld z .

- Z powodu "janosikowego" w adze województwa zamiast kupowa nowoczesn aparatur dla swoich placówek lub

przeprowadza niezb dne modernizacje, oddaj niemal co drug zarobion otówk innym regionom - podkre lali w rod (27

czerwca) dyrektorzy mazowieckich szpitali.

Bo ena Pacholczak, wiceprzewodnicz ca Sejmiku Województwa Mazowieckiego zwraca uwag e jeszcze pi lat temu do

szpitali na Mazowszu trafia o z bud etu województwa ponad 530 mln z . - W tym roku jest tych rodków ponad sze ciokrotnie

mniej, bo zaledwie 80 mln z . Tymczasem szpitale zg aszaj zapotrzebowanie na poziomie blisko 240 mln z - przypomina

Pacholczak.

- Przyczyn jest "janosikowe". Samorz d województwa, który jest organem za ycielskim dla 31 placówek ochrony zdrowia,

tylko w br. odda na rzecz innych regionów 659 mln z - dodaje wiceprzewodnicz ca Sejmiku.

Dr Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa Mazowieckiego, dostrzega z kolei inny

problem - niekorzystn zmian algorytmu, na podstawie którego dzielone s pieni dze pomi dzy poszczególne oddzia y

wojewódzkie NFZ.

Jego zdaniem, nowy algorytm sprawi e w tym roku szpitale mazowieckie nie otrzymaj zap aty za nadwykonania.
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Jeszcze pi lat temu do mazowieckich szpitali z bud etu województwa trafia o ponad 530 mln z . W
tym roku jest tych rodków ponad sze ciokrotnie mniej, bo zaledwie 80 mln z . Powodem jest
"janosikowe", które co roku musi p aci region. Na Mazowszu s przekonani, e fiskus zabiera im za
wiele by rozda innym. Do Sejmu trafi y projekty zmian - samorz dowy i obywatelski.

Samorz d województwa mazowieckiego, który jest organem za ycielskim dla 31 placówek s by
zdrowia, tylko w tym roku odda na rzecz innych województw, a 659 mln z .

Tymczasem, jak wynika z danych zg aszanych przez szpitale, potrzeby si gaj sumy 240 mln z .
Szpitale dodatkowo trac na nowym algorytmie, który zwi kszy rodki finansowe pozosta ych
województw, kosztem Mazowsza.

Kto tu jest biedny

Bo enna Pacholczak, wiceprzewodnicz ca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podkre la, e
Mazowsze, który jest p atnikiem netto subwencji wyrównawczej, od o miu lat wp aci o przez ten czas
do bud etu pa stwa kwot ponad 5 mld. z .

- Nie s to jedyne pieni dze, które nasz region oddaje. Do tego trzeba doliczy tzw. „janosikowe
powiatowe” do którego zobowi zanych jest, a dziewi mazowieckich powiatów, w tym Warszawa. Z
tego tytu u tylko w tym roku Warszawa zap aci 828 mln z - t umaczy Pacholczyk. I dodaje, i to
wszystko razem sprawia, e w bud ecie województwa na rozwój regionu pozostaje jedynie 60 proc.
dochodów podatkowych uzyskiwanych przez Mazowsze.

W najtrudniejszym dla województwa roku - 2010, samorz d odda pa stwu 939 mln z , co stanowi o,
60 proc. dochodów.

- Wtedy, gdy zap acili my t kwot , po przeliczeniu dochodów na jednego mieszka ca w ka dym
województwie okaza o si e znale li my si na 15 miejscu w ród 16 województw, za nami by o tylko
województwo lubuskie - podaje przedstawicielka sejmiku.

Tymczasem w województwie mazowieckim, co trzecia gmina nale y do najubo szych.

- Aby wyrówna szanse tych regionów województwo przez kilka lat prowadzi o samorz dowy program
rozwoju Mazowsza. W jego ramach dotowa o najubo sze gminy w budowie dróg, remoncie placówek

wiatowych i wspiera o rozwoju szpitali powiatowych. Od 2010, kiedy tak pogorszy a si sytuacja
finansowa Mazowsza program zosta zawieszony - t umaczy Pacholczak.

Region traci dwa razy

C.D.
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Dyrektorzy mazowieckich szpitali zwracaj uwag e w tym samym czasie, kiedy szpitale
wojewódzkie i powiatowe z powodu „janosikowego” zosta y odci te od wsparcia finansowego
województwa, zmianie uleg te algorytm naliczania rodków finansowych przez NFZ. Ubo sze,
bardziej poszkodowane do tej pory w podziela rodków finansowych w ramach Funduszu
województwa, otrzyma y wi cej.

Dr Jaros aw Ros on, prezes Zwi zku Pracodawców Szpitali Samorz du Województwa
Mazowieckiego, zwraca uwag , i nowy algorytm sprawi e w tym roku szpitale mazowieckie nie
dostan zap aty za nadwykonania.

Wszystkie szpitale, dzia aj ce w pozosta ych województwach zawsze podkre la y, e musz walczy
rodki za nadwykonania a Mazowsze uzyskuje je bez przeszkód - t umaczy Ros on.

Zaznacza: - Nikt jednak nie informowa dlaczego. Otó na Mazowszu kontrakt nie uleg zwi kszeniu
od 2008 roku. W innych oddzia ach przy ustalaniu wysoko ci kontraktu na rok nast pny bra o si pod
uwag kontrakt z ubieg ego roku, a u nas nie. W efekcie musimy sta e ustala plan finansowy, tak jak
by o w 2008 roku. St d mamy bardzo du e nadwykonania. OW NFZ wiedzia o tym i w 85 proc.
wyp aca nam te kwoty - dodaje.

Zap ac , nie zap ac

- Ju dzi wiemy z informacji przekazanych nam, przez dyrektora mazowieckiego OW NFZ, e nie
mamy co liczy na zap at za nadwykonania. Ma o tego, nie otrzymamy prawdopodobnie rodków za
nadwykonania nielimitowane, czyli porody, zawa y, udary. Je li tak si stanie, to sytuacja szpitali
mazowieckich b dzie tragiczna - mówi Ros on.

Jest i kolejny k opot. W 2012 roku NFZ podniós o 1 z cen za punkt. Jak twierdz dyrektorzy lecznic,
we wszystkich oddzia ach Funduszu, poza mazowieckim, wraz ze zmian stawki utrzymano minimum
dotychczasowej liczby wiadcze . Jednak szpitale mazowieckie zosta y zmuszone do tego, aby maj c
te same pieni dze co w ubieg ym roku i przy wy szej stawce za punkt obs swoich pacjentów. To
oznacza o tylko jedno - zmniejszenie liczby wiadcze .

- Nowy algorytm spowodowa te to, e ten rok b dzie bez zap aty za nadwykonania, a w przysz ym -
co ju oficjalnie prognozuje oddzia mazowiecki NFZ - pojawi 1 miliard z niedoborów rodków
finansowych. Przy braku wsparcia samorz dowego b dziemy zmuszeni wróci do kontraktów z
po owy lat 90-tych - alarmuje Jaros aw Ros on.

Brak rodków, wzrost obci

Dr Mieczys awa Romejko, wiceprezes Zwi zku Pracowników Mazowieckiego Porozumienia Szpitali
Powiatowych podkre la, e szpitale dodatkowo pogr aj zobowi zania finansowe, które w tym roku
wzros y dramatycznie.

C.D.
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- Skutki wprowadzenia w tym roku nowej ustawy o dzia alno ci leczniczej s dla nas bardzo
kosztowne - twierdzi Romejko.

Dr Józef wierczek, cz onek zarz du Zwi zku i jednocze nie dyrektor Szpitala powiatowego w
sku dodaje:

- 2 proc. nowej sk adki rentowej, to przeci tnie dla takiego szpitala jak nasz kwota 400 tys. z . Do tego
dochodzi OC, gdzie sk adka zdrowotna wzros a o 200-300 tys. z oraz sk adka od zdarze
medycznych, która dla takiego szpitala jak mój wynosi ok. 400 tys. z . To razem daje 1 mln z , nie
mówi c ju o innych wymaganiach, jak na przyk ad rozporz dzenie, które zobowi zuje wszystkie
szpitale powiatowe do uruchomienia ca odobowej stacji dializ - stwierdza dyrektor.

Przypomina, e powiat yje z subwencji. Nie ma sk d wzi dodatkowych rodków.

- W sytuacji gdy zostali my pozbawieni wsparcia województwa nasza sytuacja jest tragiczna. Te
kilkaset milionów z ., które zabraknie na Mazowszu w przysz ym roku, b dzie skutkowa o tym, e cena
punktu - która aktualnie wynosi 52 z - oka e si równa 46 z . W przypadku mojego szpitala oznacza to
utrat wiadcze za 4 milionów z otych.

Ile dla Janosika

Dr Jaros aw Ros on, mówi wprost, e sytuacja szpitali mazowieckich jest bardzo z a, a je li nic si nie
zmieni, to w przysz ym roku b dzie tragiczna.

- Jeste my tak naprawd przera ani, tym co si zbli a w 2013 roku. Miliard niedoboru rodków
finansowych w oddziale mazowieckim NFZ plus ca kowity brak mo liwo ci wsparcia ze strony
samorz du województwa mazowieckiego powoduje, e mo e doj do sytuacji przekszta cania szpitali
z d ugami - prognozuje co wydarzy si w sytuacji bez wyj cia dla samorz dów i dodaje, e mo e to
spotka wszystkie szpitale, które nie b mia y zap aconych rzeczywi cie wykona procedur.

Aby uprzedzi ten stan rzeczy dyrektorzy szpitali mazowieckich wystosowali apel do premiera
Donalda Tuska.

- Apelujemy w nim o zmian naliczania „janosikowego”- mówi Pacholczak.

W tym celu sejmik przygotowa dwa projekty zmian prawa: samorz dowy i obywatelski, które trafi y ju
do parlamentu. Oba nieznacznie si ró ni od siebie. Je li w tym roku województwo p aci 659 mln z
"janosikowego", to wed ug projektu obywatelskiego by oby to 527mln z , a samorz dowego - 512 mln

.

- To da oby Mazowszu finansowo odetchn , bo te oko o 130 milionów mog yby zosta przeznaczone
na popraw sytuacji placówek ochrony zdrowia - podkre la Bo enna Pacholczak.
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Unijne fundusze po nowemu. Wi cej dostaniemy na infrastruktur , mniej na szkolenia?

Katarzyna Zachariasz

Propozycje przysz ego podzia u funduszy europejskich s coraz bardziej korzystne dla Polski

Rozmowy o tym, jak maj by wydawane pieni dze z nast pnego bud etu Unii, s ju na pó metku. W
tym tygodniu, podczas ostatniej rundy negocjacyjnej, Polsce uda o si przeforsowa kilka korzystnych
dla nas rozwi za .

Najwa niejsze to zmiany w tzw. koncentracji tematycznej. Bruksela chcia a narzuci pa stwom Unii,
jak cz z przyznanej im puli pieni dzy maj przeznaczy na konkretny fundusz. Np. w wypadku
Polski 25 proc. wszystkich pieni dzy, jakie dostaniemy, mia o i na Europejski Fundusz Spo eczny (z
niego finansowane s m.in. sta e dla bezrobotnych czy szkolenia). Warszawa ca y czas podkre la a,
e u nas nie ma potrzeby tyle pieni dzy dawa na projekty "mi kkie", a wi c sta e, szkolenia. Za to

wci potrzebujemy wi cej funduszy na "twarde" projekty, np. inwestycje w infrastruktur .

Uda o si uelastyczni ten zapis i teraz kraje b musia y przeznaczy okre lon ilo pieni dzy nie
na konkretny fundusz, ale na trzy cele: wspieranie zatrudnienia, walk z ubóstwem i edukacj .

- To zmiana spojrzenia. Cele mog by finansowane z kilku ró nych funduszy - t umaczy wiceminister
rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda. - B dziemy te rozliczani z wype nienia celów nie w ramach
regionu, ale w ramach ca ego pa stwa - dodaje.

Zmieniono równie pu apy wydatków na okre lony cel. Zamiast z góry narzuconych liczb pojawi y si
wide ki od do. Resort rozwoju podkre la, e dzi ki temu b dzie mo na dysponowa unijnymi
pieni dzmi bardziej elastycznie. Uda o si te wprowadzi zapis o dwukrotnym sprawdzaniu w ci gu
siedmiu lat, jak pa stwa radz sobie z prowadzeniem polityki spójno ci. Chodzi o to, eby w razie
jakich problemów by czas na znalezienie rozwi za .

Ci gle nie wiadomo, czy b dzie mo na nagradza kraje i regiony za dobre wyniki, a to jeden z
punktów, o które wci walczy Polska. - Skoro maj by wska niki realizacji, to oprócz kar powinny te
by nagrody dla tych, którzy b mieli dobre wyniki - mówi Niezgoda.

Nasze ministerstwo jest tak e zadowolone z przyj tych regu dotycz cych instrumentów finansowych,
czyli po yczek i por cze . Bruksela chce, aby coraz wi cej unijnych pieni dzy by o rozdzielanych w
takiej formie, a nie jak dzi bezzwrotnych dotacji. Przesz a m.in. propozycja, aby te instrumenty
stosowa we wszystkich funduszach oraz eby finansowa nimi nie tylko inwestycje (np. zakup
maszyn), ale te wydatki obrotowe (np. zakup towaru).

Dobra wiadomo - b dzie mniej kontroli. Kontrolowani maj by tylko po rednicy finansowi (np.
banki, fundusze po yczkowe), którzy przekazuj pieni dze ko cowym odbiorcom. Do tych ostatnich
audytorzy zawitaj tylko wtedy, kiedy b podejrzewali oszustwo.

Kolejna dobra wiadomo skierowana jest do mieszka ców Mazowsza, pierwszego regionu w Polsce,
w którym PKB na mieszka ca przekracza 75 proc. redniego unijnego PKB. To oznacza mniej
unijnych pieni dzy np. na budow dróg. W negocjacjach uda o si wprowadzi zapis, e fundusze
europejskie na Mazowszu wci finansowa y budow podstawowej infrastruktury transportowej
oraz w obszarze ochrony rodowiska.

Kraje UE powinny sko czy negocjacje do grudnia.
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