
 

 

 

Warszawa, 9 września 2020 r. 

CML/0267/09/2020/AP/BR 

 

 

Pani  

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia 

 

Dotyczy: tematów do dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  
 
 

Szanowna Pani Minister, 

 

w związku planowanym posiedzeniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, 

uprzejmie proszę Panią Minister o przywrócenie dialogu społecznego, w tym również  

w zakresie tworzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Będzie nam niezwykle miło, jeśli 

zechce zaszczycić nas swoją obecnością Pan dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia. Bardzo 

liczymy na możliwość przedyskutowania zaproponowanej przez resort STRATEGII WALKI  

Z PANDEMIĄ COVID-19, tym bardziej, że powstają jej kolejne modyfikacje. Pozwalam sobie 

wyrazić przekonanie, iż dyskusja wokół STRATEGII w ramach dialogu społecznego powinna 

odbyć się przed jej ogłoszeniem. Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki dialogowi 

możliwe jest pozyskanie wsparcia społecznego dla proponowanych zmian, a także pozwala 

on na lepsze rozpoznanie oczekiwań  grup odbiorców i interesariuszy. 

Ponadto biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia medialne dotyczące sytuacji 

finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również publikację kolejnych informacji 

dotyczących bieżącego finansowania systemu opieki zdrowotnej, uprzejmie przekazuję Pani 

Minister poniższe pytania do dyskusji. Dyskusja dotycząca zaproponowanej problematyki 

oraz przekazanie informacji w tych kwestiach jest niezbędna do oceny stanu rzeczy w tym 

zakresie. Uznajemy to za warunek konieczny rzetelnego i merytorycznego dialogu 

społecznego, który będziemy prowadzić w najbliższych miesiącach. 

 W ostatnim czasie, w przestrzeni publicznej, pojawiły się informacje zawarte  

w prognozie przychodów NFZ na lata 2021-2023 oraz sprawozdaniach z realizacji planu 

finansowego Funduszu w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Z zainteresowaniem 

przyjęliśmy również wypowiedź Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego, który zapowiedział  

w jednym z portali gospodarczych możliwość przeznaczenia 6 proc. PKB na zdrowie już  

w przyszłym roku. Z tego powodu zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie informacji w następujących sprawach (w tym również w formie pisemnej): 
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1. Finansowanie ochrony zdrowia w 2020 r.: 

a. Czy przychody NFZ pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne 

odpowiadają wysokości zaplanowanej przy pracach nad obowiązującym 

planem finansowym? 

b. Jaki jest planowany poziom nakładów na ochronę zdrowia w obecnym roku, 

zgodnie z metodologią, określoną w art. 131c ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? 

c. W jakiej wysokości jest obecnie fundusz zapasowy NFZ, na dzień sporządzenia 

odpowiedzi na niniejsze pismo? 

d. Czy OW NFZ regulują swoje zobowiązania terminowo? Czy OW NFZ 

uregulowały wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji świadczeń 

nielimitowych – programów lekowych oraz katalogu chemioterapii – 

sprawozdanych do rozliczenia w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r.? 

e. Czy Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministerstwa Finansów  

o zaplanowanie dotacji z budżetu państwa do NFZ w ramach nowelizacji 

obowiązującej ustawy budżetowej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? 

f. Czy dokonano kompensacji składek na ubezpieczenie zdrowotne, umorzonych 

na podstawie przepisów wprowadzonych kolejnymi wersjami tzw. tarczy 

antykryzysowej? 

2. Finansowanie ochrony zdrowia w 2021 r.: 

a. Jaki jest planowany poziom nakładów na ochronę zdrowia w obecnym roku, 

zgodnie z metodologią określoną w art. 131c ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?  

b. Czy w przypadku przyjęcia ustawy o Funduszu Medycznym kwota, o której 

mowa powyżej, będzie powiększona o wartość wskazaną w ustawie? 

c. Kiedy zostanie opublikowany lub przekazany do partnerów społecznych 

projekt planu finansowego NFZ na 2021 r.? 

d. Czy i w jakiej wysokości zaplanowano dotację z budżetu państwa do NFZ? 

Jakie będą sumaryczne nakłady na ochronę zdrowia pochodzące ze środków 

budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra zdrowia? 

e. Jak Ministerstwo Zdrowia odnosi się do wypowiedzi Pana Ministra Tadeusza 

Kościńskiego, który w portalu money.pl zapowiedział przyspieszenie wzrostu 

nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w 2021 r.? 

f. Czy w 2021 r. planowany jest wzrost wyceny świadczeń opieki zdrowotnej? 

3. Czy jest planowana data przesunięcia obowiązku wdrożenia elektronicznej 

dokumentacji medycznej? 

4. Czy planowane jest podjęcie działań mających na celu zmianę organizacji opieki – 

zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego w  procesie leczniczym? 

5. COVID-19 spowodował spadek wykonania świadczeń w zakresie rehabilitacji 

leczniczej. Przez okres 3 miesięcy ośrodki nie udzielały świadczeń. Otrzymywały 1/12 

kontraktu bez sprawozdawczości, wstrzymując udzielanie świadczeń: 
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a. Jakie będzie rozwiązanie NFZ w tym zakresie? Podmioty lecznicze nie będą  

w stanie nadrobić trzech miesięcy postoju. Konieczność zwrotu środków 

spowoduje lawinę upadłości podmiotów, które realizowały świadczenia tylko 

w zakresie rehabilitacji.     

 

Podsumowując, pozwolę sobie kolejny raz podkreślić, że wszyscy znaleźliśmy się 

w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony potężne zagrożenie związane z epidemią 

koronawirusa, a z drugiej – pacjenci z olbrzymim spektrum chorób będący w trakcie terapii 

lub oczekujący na pomoc medyczną, często konieczną, wymagającą natychmiastowych 

decyzji terapeutycznych i działania. Doceniamy dotychczasowy wysiłek resortu zdrowia, 

a także olbrzymi wysiłek oraz poświęcenie wszystkich profesjonalistów medycznych, jednak 

w dalszym ciągu dostrzegamy kwestie, które wymagają priorytetowego podejścia.   

Pracodawcy RP deklarują swoje wsparcie, jak również pomoc w tworzeniu rozwiązań 

organizacyjnych oraz prawnych. Dlatego jeszcze raz uprzejmie proszę Panią Minister 

o przywrócenie dialogu, który jest podstawą  tworzenia nie tylko nowych rozwiązań 

organizacyjnych, ale także przepisów prawa. Dzisiaj jesteśmy zaskakiwani projektami aktów 

prawnych, które w wielu przypadkach nawet nie podlegały konsultacjom społecznym. Proces 

stanowienia prawa musi być przejrzysty i umożliwiać uczestniczenie w nim każdego 

zainteresowanego obywatela czy też podmiotu – w szczególności partnerów społecznych, 

takich jak reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Wyrażam przekonanie, iż uda nam się powrócić do praktyki naszego wspólnego 

dialogu i wzmocnić go o nasze doświadczenia i oczekiwania.   

 

 

   Z wyrazami szacunku 

     Wiceprezydent Pracodawców RP   

         

          Dr Andrzej Mądrala 

 


