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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Gabrielę Morawską-Stanecką,  

Senator RP, na 23 Posiedzeniu Senatu RP w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sytuacji 

Piekarskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących informacji.

Odnosząc się do kwestii finansowania przez NFZ ww. podmiotu, uprzejmie informuję, 

że ustalenie wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w umowach, o których mowa 

w art. 159a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych zostało dokonane zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. 

zm.) oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu sytemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) na pierwszy okres rozliczeniowy 

(Dz. U. 2017, poz. 1242). Dla wszystkich świadczeniodawców zakwalifikowanych 

do PSZ ryczałt został obliczony w oparciu o realizację świadczeń w roku 2015, 

zgodnie z zapisami ww. aktów prawnych. Na kolejne okresy rozliczeniowe, wyliczenie 

ryczałtu zostało dokonane zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz przepisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1783, z późn. zm.). Podkreślić należy, że zasady 

przeliczania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy są jednakowe dla wszystkich 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ.
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Aktualna umowa PSZ Piekarskiego Centrum Medycznego zawarta z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na podstawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 17 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 

poz. 616), obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. Niezależnie od powyższego, 

świadczeniodawca realizuje świadczenia w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach następujących 

rodzajach świadczeń:

• Leczenie szpitalne w zakresie endokrynologia – hospitalizacja,

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie 

otolaryngologii, które obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r.

Umowy w rodzaju:

• Podstawowa opieka zdrowotna zawarta została od 1 stycznia 2016 r. na czas 

nieokreślony,

• Rehabilitacja lecznicza - obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.,

• Profilaktyczne programy zdrowotne - obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.

Wskazać należy, że finansowanie świadczeń na rzecz pacjentów z podejrzeniem 

i zakażeniem wirusem SARS-COV-2 odbywa się na zasadach określonych 

w obowiązującym w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 

zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

z uwzględnieniem określonego w decyzji Ministra Zdrowia/Wojewody poziomu 

zabezpieczenia oraz liczby łóżek.

Piekarskiemu Centrum Medycznemu Sp. z o. o. będącemu szpitalem na II poziomie 

zabezpieczenia, wypłacana jest opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń 

objętych dotychczas finansowaniem. Wartość tej opłaty wyliczana jest na podstawie 

wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w danej komórce 

organizacyjnej w okresie I-II 2020 r. z wyłączeniem leków stosowanych w chemioterapii 

oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

stosowanych w ramach programów lekowych, środków finansowych przekazywanych 

na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy oraz świadczeń udzielanych przez 

pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Dodatkowo świadczeniodawca otrzymuje środki finansowe należne z tytułu 
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leczenia pacjentów z COVID-19 poprzez produkty dopuszczone na II poziomie 

zabezpieczenia, które uzależniane są od liczby pacjentów hospitalizowanych w danym 

miesiącu.

Na podstawie stanu zdrowia pacjentów oraz zastosowanego leczenia w poszczególnych 

dniach hospitalizacji następuje kwalifikacja zrealizowanych świadczeń do rozliczania 

poprzez produkty jednostkowe, których wycena waha się od 330 zł do 1154 zł za 

osobodzień.

Jednocześnie Oddział poinformował, że planowane jest przedłużenie obowiązywania 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Podkreślić należy, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie posiada 

uprawnień do wprowadzania rozwiązań dotyczących zwiększenia finasowania umów 

zawartych ze świadczeniodawcami w sposób inny niż wynika to z przepisów prawa. 

Zwiększenie potencjału świadczeniodawcy do realizacji określonych świadczeń opieki 

zdrowotnej, jak też trudna sytuacja finansowa świadczeniodawcy nie jest przesłanką do 

zwiększenia poziomu finasowania świadczeń. Również posiadanie przez 

świadczeniodawcę potencjału do poszerzenia zakresu realizowanych świadczeń 

w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie może stanowić 

jedynego uzasadnienia dla ogłoszenia postępowań konkursowych przez Oddział 

Funduszu.

Wskazać należy, że wykaz podmiotów zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów 

systemu zabezpieczenia, zostanie ogłoszony w terminie do dnia 1 października 2021 r., 

zatem decyzje w sprawie ogłoszenia dodatkowych postępowań podejmowane będą 

jedynie w odniesieniu do tych zakresów świadczeń, które nie zostaną zakwalifikowane 

do systemu PSZ, a cechują się wysokim poziomem niezabezpieczenia do nich dostępu. 

Jednocześnie pragnę uprzejmie poinformować, że zgodnie z danymi przedstawionymi 

w Informatorze o zawartych umowach NFZ, Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

w Piekarach Śląskich odnotowuje stały, rokroczny wzrost wartości zawartych umów 

w latach 2017-2020, z kwoty 19 519 873,19 zł w roku 2017 do kwoty 27 474 856,29 zł 

w roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 41%. Wartość umów na rok 2021 wynosi 

13 090 183,30 zł (dot. I półrocza 2021 r.).

Ponadto zgodnie ze Sprawozdaniem łącznym dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, 

wykonywanych zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 



4

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1842 z późn. zm.), sprawozdanych przez podmioty lecznicze i rozliczonych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia za miesiąc grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r. ww. podmiot

otrzymał środki finansowe z tytułu świadczeń realizowanych w ramach umów 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości

449 943,32 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że dodatkowe środki na świadczenia związane 

z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pochodzą 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 

Fundusz Zdrowia.

Odnosząc się natomiast do kwestii wsparcia ww. podmiotu, uprzejmie informuję, 

że 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 wprowadzono nowy 

produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu 

gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 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. 

Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.745) daje możliwość wydłużenia 

okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej 

za 2020 r, o kolejne 6 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2021 r. oraz przedłuża o 3 miesiące 

okres, w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty 

zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) 

przypadające na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia na bieżąco 

monitoruje potrzeby jakie niesie za sobą aktualna sytuacja i w zależności od jej rozwoju 

opracowywane będą kolejne rozwiązania, aby zagwarantować placówkom medycznym 
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zachowanie stabilności w okresie epidemii COVID-19. Jeżeli zajdzie konieczność 

przedłużenia okresu w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki 

wówczas zostaną podjęte prace legislacyjne nowelizujące przepisy w tym zakresie. 

Ewentualne decyzje co do przedłużenia okresu zaliczkowania są podejmowane co 

kwartał.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Piotr Mierzwa, Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
(dot. pisma znak: DSP.INT.4513.71.2021)
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