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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Roberta Dowhana na 41.
posiedzeniu Senatu w dniu 28 kwietnia 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie
następujących wyjaśnień w zakresie właściwości Ministerstwa Zdrowia.
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany
do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) m.in. w zakresie wysokości
składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców.
Po wprowadzeniu przepisów „Polskiego Ładu” podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla
przedsiębiorcy są co do zasady rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej
działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Oznacza to, że od 2022 r. zarówno
pracownik, jak i przedsiębiorca, będą płacić składkę zdrowotną proporcjonalnie do
swojego dochodu. Należy zaznaczyć, że składka jest obciążeniem obowiązkowym,
powszechnym i bezzwrotnym oraz celowym, przeznaczonym na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Ta ostatnia cecha odróżnia ją od podatku. Ujednolicenie
podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz pracowników
przyczyniło się do pełniejszej realizacji zasady solidaryzmu społecznego w zakresie
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.
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Ocena skutków regulacji Polskiego Ładu zakładała w pierwszym roku obowiązywania
nowych rozwiązań wzrost dla budżetu NFZ na poziomie 7003 mln. Łączny wzrost
wpływu do budżetu NFZ w ciągu najbliższych 10 lat powinien wynieść 72 334 mln.
Wszystkie pieniądze z tego tytułu trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia i zostaną
wykorzystane na poprawę dostępności do opieki zdrowotnej i jakości świadczeń
medycznych i zdrowia Polaków po Covid-19.
Odnosząc się do kwestii dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję,
że podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia działania, mające na celu skrócenia
kolejek do specjalistów, polegają przede wszystkim na zniesieniu ograniczeń
dotyczących finansowania tych świadczeń, zwiększeniu ich wyceny oraz zapewnieniu
odpowiednich środków na ich finansowanie.
Od 1 lipca 2021 r. bezlimitowym finansowaniem objęte zostało każde świadczenie
lekarzy specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny, udzielane każdemu
zgłaszającemu się pacjentowi, w tym także wysokokosztowe badania diagnostyczne.
Tym samym świadczeniodawcy uzyskali gwarancję, że otrzymają wynagrodzenie za
każde udzielone świadczenie, co stanowi finansową zachętę do zwiększania liczby
udzielanych porad pacjentom już objętym opieką, jak i do obejmowania opieką nowych
– bez ryzyka poniesienia strat w przypadku przekroczenia limitu. Zwiększenie liczby
wykonywanych świadczeń przełoży się na dalszą poprawę dostępności lekarzy
specjalistów przez skrócenie czasów oczekiwania na świadczenia, a w konsekwencji
szybsze uruchomienie procesu leczenia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwestie dotyczące możliwości odliczenia od
dochodu w podatku PIT należą do właściwości Ministerstwa Finansów.
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