
Warszawa, 25 czerwca 2020

SZF.050.28.2020.KA

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2020 r. (znak: BPS/043-04-101/20), przy którym 

przekazano oświadczenie Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego, złożone podczas 

4 posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lutego 2020 r., uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje jakieś formy wsparcia dla szpitali klinicznych, 
np. poprzez jakieś dodatkowe środki finansowe czy to w ramach kontraktacji przez 
NFZ, czy dodatkowych pieniędzy bezpośrednio z budżetu państwa?
W ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na 

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ. W przypadku szpitali klinicznych, 

wartość kontraktów zawartych ww. podmiotów z NFZ w 2019 r. w porównaniu do 2018 

r., wzrosła o ok. 11%, natomiast wartość ryczałtu w ramach systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zwiększyła się o ok. 4%.

Planowane jest dalsze zwiększanie środków na finansowanie świadczeń w planie 

finansowym NFZ na rok 2020 r., w tym dla szpitali klinicznych.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że z inicjatywy Ministra Zdrowia została 

przygotowana i uchwalona przez Parlament ustawa przewidująca systematyczne 

zwiększanie środków na ochronę zdrowia. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami nakłady 

na ochronę zdrowia w najbliższych latach będą wzrastać aż do osiągnięcia w 2024 r. 

wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto.

W związku z tym w kolejnych latach podmioty lecznicze będą dysponowały większymi 

środkami finansowymi przekazywanymi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 
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Zdrowia, co wpłynie pozytywnie na sytuację finansową świadczeniodawców, w tym 

szpitali klinicznych .

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w grudniu 2019 roku, na podstawie ustawy 

z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, z budżetu państwa zostały przekazane do 

Narodowego Funduszu Zdrowia  środki w wysokości ok. 2,7 mld zł na  zwiększenie 

funduszu zapasowego NFZ z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w  tym szpitali klinicznych.

Ponadto w ustawie budżetowej na 2020 r. zostały ujęte środki w łącznej wysokości 

619 685 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. programy wieloletnie 

inwestycyjne (459 318 tys. zł) oraz pozostałe zadania budowlane w szpitalach 

klinicznych i instytutach badawczych (160 367 tys. zł).

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO) przyjętej Uchwałą nr 10 Rady 

Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r w sprawie przyjęcia programu wieloletniego 

pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, zaplanowano finansowanie 

inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizację istniejących podmiotów leczniczych, 

celem skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawy standardu 

diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory.

Zgodnie z ww. uchwałą planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań 

przewidzianych w ramach NSO mają wynieść w kolejnych latach:

-  w roku 2020 - do 250 mln zł,

-  w latach 2021 - 2023 -  do 450 mln zł rocznie,

-  w latach 2024 - 2030 – do 500 mln zł rocznie.

Ponadto, szpitale kliniczne mogą się ubiegać o uzyskanie dofinansowania zakupu 

sprzętu medycznego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki 

i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020. 

Co roku w postępowaniach konkursowych ogłaszanych na realizację poszczególnych 

zadań tego programu, dofinansowanie otrzymują podmioty lecznicze, w tym również 

szpitale kliniczne. Wsparcie finansowe dla szpitali klinicznych/uniwersyteckich oraz 

instytutów kierowane jest również ze środków europejskich w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Od 2016 roku, dofinansowanych zostało 120 inwestycji realizowanych przez 

51 podmiotów. Wartość ogółem inwestycji to 1 547 mld zł, z czego dofinansowanie 

to 1 397 mld zł.
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            Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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