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Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,
W nawiązaniu do pisma z dnia 15 września 2020 r., znak: DSW.682.25.2020.PJ 

w sprawie przekazania, na wniosek Wiceprezydenta Pracodawców RP Pana Andrzeja Mądrali, 
informacji w celu udostępnienia stronie społecznej Trójstronnego Zespołu do spraw ochrony 
zdrowia proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Ad 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?
Zrealizowane w okresie I-VII. 2020 r. przychody ze składek na ubezpieczenie 
zdrowotne były niższe od planowanych o 4 669 mln zł.
Ww. sytuacja jest konsekwencją m.in. przepisu art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zgodnie z 
którym na warunkach określonych w tej ustawie na wniosek płatnika składek zwalnia 
się z obowiązku opłacenia m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres III-
V.2020 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 31zw ust. 1 specustawy COVID-19 skutki finansowe 
w wysokości zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, o których mowa w art. 31zo, są finansowane ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, lub w formie dotacji z budżetu państwa.
Zgodnie z informacją ZUS do dnia 2 września 2020 r. nastąpiło umorzenie ww. 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 885 179 999,20 zł i taka kwota 
została przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID do Narodowego Fundusz 
Zdrowia przez Ministra Zdrowia. 

c. W jakiej wysokości jest obecnie fundusz zapasowy NFZ, na dzień sporządzenia 
odpowiedzi na niniejsze pismo?
Aktualna wartość funduszu zapasowego NFZ wynosi 3 756 839 693,18 zł, w tym 
2 451 083 777,59 zł to środki, o których mowa w art. 24b ustawy z dnia 9 listopada 
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2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2019 (Dz. U. poz. 2435, z późn. zm.).

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.?
Oddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco, w terminach określonych przepisami prawa, 
regulują swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym wynikające z umów w rodzaju leczenie szpitalne 
w zakresie programów lekowych i chemioterapii.

f. Czy dokonano kompensacji składek na ubezpieczenie zdrowotne, umorzonych na 
podstawie przepisów wprowadzonych kolejnymi wersjami tzw. tarczy 
antykryzysowej?
Zgodnie z informacją ZUS do dnia 2 września 2020 r. nastąpiło umorzenie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za okres III-V.2020 r. w kwocie 3 885 179 999,20 zł i taka 
kwota została przekazana z Funduszu Przeciwdziałania COVID do Narodowego 
Fundusz Zdrowia przez Ministra Zdrowia.

Ad 2. Finansowanie ochrony zdrowia w 2021 r.:
f. Czy w 2021 r. planowany jest wzrost wyceny świadczeń opieki zdrowotnej?

Wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku 
zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym 
Funduszu zatwierdzanym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem 
Finansów, sporządzanym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
Podkreślić należy, że wartość środków finansowych jakie Narodowy Fundusz 
Zdrowia może skierować na koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynika z wartości 
prognozowanych przychodów Funduszu, w tym w szczególności z tytułu składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, będących pochodną podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz wymiaru tej składki.
W ramach planowanego na 2021 r. podziału środków na świadczenia zdrowotne 
uwzględniono m.in. skutki: dotychczas wprowadzonych zmian wyceny świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz wydanych obwieszczeń Prezesa AOTMiT określających 
taryfę świadczeń.

Ad 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:

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.
W związku z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696), aktualnie w NFZ trwają 
prace mające na celu opracowanie propozycji rozwiązań finansowych i 
organizacyjnych związanych z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii.
Opracowywane przez Fundusz wspomniane powyżej propozycje związane 
z rozliczeniem wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii uwzględniać będą przepis § 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548), zgodnie z którym na wniosek świadczeniodawcy, 
okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 
2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z poważaniem,

Z up. p.o. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

dr n. med. Bernard Waśko 
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