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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. (znak: BPS/043-20-806/21), przy którym 

przekazano oświadczenie złożone przez Pana Senatora RP Aleksandra Szweda 

podczas 20 posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r., uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.

Odnosząc się do kwestii finansowania szpitali w ramach środków na przeciwdziałanie 

COVID-19, uprzejmie informuję, że ustawa 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, określa 

dodatkowe środki na świadczenia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 pochodzące z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw zdrowia, oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oznacza to, że 

finansowanie zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19 nie odbywa się kosztem 

innych świadczeń, za które płaci Narodowy Funduszu Zdrowia.  W wyniku dokonanych 

w 2020 r. zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ na rok 2020, 

wartość planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej została zwiększona o ok. 

10,6 mld zł, w tym w ramach środków pochodzących z budżetu państwa oraz Funduszu 

Przeciwdziałania COVID o ok. 7 mld zł.

W ramach środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, na podstawie sprawozdań NFZ w ww. zakresie, w okresie marzec – listopad 

2020 r., dla wymienionych w ww. oświadczeniu powiatów, przekazano dodatkowe środki 

finansowe w wysokości: powiat dzierżoniowski – ok. 1.663 tys. zł, powiat kłodzki – ok. 

3.961 tys. zł, powiat ząbkowicki – ok. 480 tys. zł.
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Ponadto mocą przepisów zarządzenia Nr 104/2020/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późn zm.) 

wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za 

utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w reżimie 

sanitarnym. Opłata ta stanowi 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany 

okres sprawozdawczy. Powyższe rozwiązanie ma charakter powszechny bowiem 

dotyczy świadczeniodawców posiadających zawartą umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

          

  Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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