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Dotyczy: stanowiska Pracodawców RP wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Zdrowa 
 

 

Szanowni Panowie Ministrowie, 

 

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymują swoje stanowisko wobec projektu 

rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowa i jednocześnie 

zupełnie nie podzielają uwag przesłanych przez Ministerstwo Zdrowia.  

 Pragniemy podkreślić, że w odpowiedzi na apele organizacji pacjentów w lutym br., 

podczas procesowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 

budżetowej na rok 2020, Minister Zdrowia wydał oświadczenie, w którym znajduje się zapis: 

„Ma ona charakter porządkujący. Zgodnie z art. 43a i 43b ustawy o świadczeniach 

finansowanych ze środków publicznych, finansowane są one z budżetu państwa, ze środków 

pozostających w dyspozycji ministra zdrowia". Przedłożone rozporządzenie zaprzecza tej 

tezie i jednocześnie sugeruje, że strumień finansowania programu leków dla osób w wieku 

75+ zostanie przekierowany z finansowania budżetowego na finansowanie w ramach NFZ.  
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Warto nadmienić, że zgodnie z brzmieniem art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2006 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 

652) koszty te w 2020 r. wynoszą 836 mln zł, ale już w 2022 r. będą wynosiły 1,01 mld zł. 

 Trudno zgodzić się z tym, że zmiana ta ma charakter czysto techniczny i porządkujący. 

Prawdą jest, że przedmiotowy projekt nie ma wpływu na zmianę definicji całkowitego 

budżetu na refundację zawartego w art. 3 ustawy refundacyjnej, ale istotnie wpłynie na 

realną wysokość wydatków w tym i kolejnych latach na leki. Obecnie maksymalny limit 

wydatków na leki wynosi 17% budżetu NFZ, a po dodaniu dodatkowych trzech pozycji (leki 

75+, bezpłatne leki dla kobiet w ciąży i leki finansowane w ramach RDTL) realnie maksymalny 

limit wydatków na leki zostanie obniżony w stosunku do sytuacji obecnej o ok. 1 mld zł. Teza 

ta znajduje potwierdzenie w wypowiedzi Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia, który w wywiadzie udzielonym portalowi Politykazdrowotna.com 

powiedział: „W żadnym wypadku nie pomniejszy to finansowania. Według mnie ewidentnie 

powinno być to w ramach tych 17% na refundację, ponieważ nie jesteśmy w stanie dziś 

skonsumować budżetu na leki w pełnym zakresie. To nie uszczupli budżetu na inne leki.   

W ubiegłym roku mieliśmy ok. 14,5% budżetu na refundację, jeżeli dojdzie to tego ok. 0,8%, 

to będziemy mieli go na poziomie 15,3%...”. Wynika z tego, że po zmianie definicji 

całkowitego budżetu na refundację realnie limit dotychczas wynoszący 17% pomniejszy się  

w praktyce o 0,8% – czyli będzie wynosił 16,2%. Niezwykle przykro jest słuchać  

o braku możliwości wydatkowania budżetu refundacyjnego, podczas gdy setki osób szuka 

pomocy, zbierając pieniądze na różnego rodzaju portalach. Wyniki Oncoindexu 

przygotowywanego przez Fundację Alivia również nie nastrajają pozytywnie – według nich 

polscy pacjenci mają dostęp tylko do wybranych (i to tylko małe populacje chorych) 

innowacyjnych leków. Lepsza sytuacja jest w Rumunii czy na Węgrzech. Dopłaty do leków 

refundowanych w sprzedaży aptecznej w Polsce są jednymi z najwyższy w Europie. Tak więc 

potrzeby osób chorych są ogromne.  

 Chcielibyśmy także nadmienić, że przekroczenie ustawowego limitu wydatków ma 

ogromne konsekwencje dla przemysłu – polskiego i międzynarodowego. To na 

przedsiębiorcach spocznie obowiązek uiszczenia części kosztów tego przekroczenia.  

W związku z tym zaskakująca zmiana definicji całkowitego budżetu na refundacje może mieć 

także wpływ na kondycję finansową polskich przedsiębiorców. Tego typu zmiana powinna 

być wprowadzana po gruntownych konsultacjach i z odpowiednim vacatio legis, które 
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pozwoli dostosować politykę firm do nowego stanu prawnego. Nie można dopuścić do 

sytuacji, że częściowe koszty dodatkowych programów wprowadzanych przez resort zdrowia 

być może będą musieli pokryć przedsiębiorcy. 

 Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że z Oceny Skutków Regulacji wynika, że projekt 

jest efektem wspólnych wniosków Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, tymczasem z treści pisma wynika, ze Minister Zdrowia przychyla się do stanowiska 

Funduszu. Oznacza to, że dokument jest de facto inicjatywą Funduszu, a OSR wprowadza 

czytelników w błąd. 

 Z uwagi na powyższe argumenty, zwracamy się do Pana Ministra Finansów  

z uprzejmą prośbą o niepodpisywanie tego rozporządzenia. Ponawiamy także propozycję 

spotkania w celu szczegółowego omówienia konsekwencji tego projektu dla pacjentów. 

 

     Z wyrazami szacunku  

 

                    Wiceprezydent 

 Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

 

     Andrzej Mądrala 


