
 

 

  

 

Warszawa, 11 marca 2021 r. 

CML/0092/03/2021/BO/BR 

 

Pan 

Dr n. ekon. Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

Pan  

Filip Nowak 

p.o. Prezesa  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

 

 

 

Dotyczy: kontynuacji realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

 z całą mocą Pracodawcy RP podkreślają, iż doceniają dotychczasowy wysiłek 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Fundusz Zdrowia, jednak biorąc pod uwagę tak wiele 

niewiadomych, które stoją przed świadczeniodawcami, zwracamy się z uprzejmą prośbą, 

o zajęcie stanowiska w poniższych kwestiach: 

 

1. Etaty – personel medyczny: 

1) z uwagi na istniejącą sytuację pandemiczną uprzejma prośba o utrzymanie 

dotychczasowy przepisów w zakresie odejścia od stosowania wymogów etatowych  

czy też równoważników etatów, określonych przepisami odpowiednich rozporządzeń 

w spawie świadczeń gwarantowanych z poszczególnych zakresów (tzw. rozporządzeń 

koszykowych); 

2) z uwagi na ograniczenia personelu medycznego postulujemy odejście w przepisach 

dotyczących szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniach w sprawie 

zawarcia umów od obligatoryjności stosowania kryterium wymogów etatowych 

we wszystkich zakresach świadczeń. 
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2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) Czy w związku z pandemią okresy obowiązywania kontraktów kończących się                      

w połowie 2021 r. oraz umów sieci szpitali będą przedłużone? Do jakiego terminu ? 

2) W przypadku braku przedłużenia tych działań, kiedy przewidywane są postępowania 

konkursowe dla umów lub aneksowanie umów kończących się w czerwcu 2021 r.? 

3) Czy przewidywane są zmiany w przepisach dotyczących szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umów, jeśli tak, to jakie ?  

4) Czy planowana jest zmiana organizacji nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, w tym 

wyłączenie tego zakresu z sieci szpitali? 

5) Czy planowane jest od 1 lipca 2021 r. procentowe podwyższenie wartości 

kontraktów?  

 

3. Problem niezrealizowanych świadczeń: 

W związku z pandemią wiele podmiotów nie zrealizowało w 2020 r. standardowej liczby 

świadczeń (analogiczna sytuacja będzie również dotyczyła 2021 r.). Na podstawie 

obowiązujących przepisów podmiotom tym wypłacane były środki z NFZ, które pozwoliły 

na funkcjonowanie. Aktualnie niezbędne jest jasne określenie, że środki te nie będą 

objęte obowiązkiem zwrotu. W wielu wypadkach niezrealizowanie świadczeń nie 

wynikało z inicjatywy podmiotu, ale z faktu lockdownu albo obaw pacjentów przed 

poddawaniem się zabiegom w trakcie pandemii. Jednocześnie, podmioty lecznicze – 

pomimo niewykonywania świadczeń – ponosiły koszty niemalże takie same, a w wielu 

wypadkach większe niż przed epidemią. W związku z powyższym podmioty te nie mają 

środków, aby zwracać jakiekolwiek środki do NFZ. Niezbędne jest jak najszybsze 

określenie sposobu rozliczenia tych świadczeń, tym bardziej, ze w chwili obecnej 

również znaleźliśmy się w sytuacji ograniczonego dostępu do leczenia planowanego.   

 

Prosimy o pilne decyzje oraz określenie terminu, kiedy możemy się spodziewać decyzji 

Ministerstwa Zdrowia i NFZ w sprawie umorzenia lub zmniejszenia kwoty, którą 

świadczeniodawcy mają „zwrócić” do NFZ z tytułu niezrealizowania w 100% limitów 

świadczeń zakupionych przez NFZ w 2020 r.?  
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Powyższe pytania nurtują świadczeniodawców – członków Pracodawców RP. Bez 

znajomości przyszłej, a właściwie najbliższej perspektywy, przy trudnościach 

spowodowanych pandemią COVID-19, przy wypaleniu zawodowym personelu medycznego, 

bardzo liczymy na zrozumienie Pana Ministra i Pana Prezesa.  

 

Oczekujemy  na  podjęcie realnych  decyzji w tych kluczowych dla świadczeniodawców 

aspektach. Uważamy, że pozwoli to zapewnić płynność funkcjonowania podmiotów 

leczniczych, a co za tym idzie również zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 

My deklarujemy wsparcie dla wszelkich decyzji i inicjatyw, które pozwolą zapewnić 

bezpieczeństwo zdrowotne naszego społeczeństwa. 

   

 

 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

     Wiceprezydent Pracodawców RP 

 

 
                                    Dr Andrzej Mądrala 


