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Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej     

Autor   Ministerstwo Zdrowia  

Projekt z dnia 21 września 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Patrycja Grebla-Tarasek, Bernadeta Skóbel  

e-mail 18 477 86 00 

tel. biuro@zpp.pl 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna  Projekt w całości opiniujemy 
negatywnie. Rzeczywistym 
beneficjentem projektowanego 
rozwiązania nie są 
świadczeniodawcy a Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Nie rozwiązuje on 
problemów związanych z 
ograniczonymi możliwościami 
realizacji świadczeń przez niektórych 
świadczeniodawców udzielających 
świadczeń w rodzaju lecznictwo 
szpitalne i zostali objęci decyzjami 
administracyjnymi związanymi z 
koniecznością tworzenia łóżek 
covidowych (dotyczy szpitali poza 
siecią oraz szpitali w sieci w części 
dotyczącej świadczeń rozliczanych 
poza ryczałtem) lub z obiektywnych 
względów nie miały realnych 
możliwości wykonania kontraktu 

Z projektu wynika, że pobrane 
zaliczki będzie można oddawać w 
ramach innych umów niż te na które 
zostały pobrane zaliczki, a nawet 
nowych umów, które dopiero 
zostaną zakontraktowane, z punktu 
widzenia NFZ jest to korzystne, gdyż 
łatwiej i szybciej ściągnie 
zaliczkowane środki finansowe od 
świadczeniodawców, natomiast z 
punktu widzenia świadczeniodawcy, 
takie rozwiązanie będzie się wiązało 
ze stałym "odrabianiem" zaległości, 
przy zwiększonych kosztach 
udzielania świadczeń zarówno 
osobowych jak i materiałowych.  
W połowie 2020 r. gdy strona 
samorządowa wnioskowała o tarczę 
dla ochrony zdrowia otrzymaliśmy 
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(np. pediatria z uwagi na 
ograniczone kontakty rówieśnicze).  
 
MZ miał ponad rok czasu na 
przygotowanie sensowych 
rozwiązań legislacyjnych, które 
równoważyłyby interes płatnika i 
świadczeniodawców. Przedłożony 
projekt rozporządzenia tego 
warunku nie spełnia.  

informację, że zmiana OWU jest 
elementem tarczy dla tego sektora. 
W 2020 i 2021 r. Centrala NFZ 
wydała zalecenia ograniczenia do 
niezbędnego minimum lub 
czasowego zawieszenia udzielania 
świadczeń wykonywanych planowo 
aby zapewnić dodatkowe łóżka 
szpitalne dla pacjentów 
wymagających pilnego przyjęcia do 
szpitala.  
Należy przy tym zaznaczyć, że 
szpitale objęte decyzjami 
dotyczącymi utworzenia łóżek 
covidowych nie otrzymywały 
wynagrodzenia takiego jak szpitale 
tymczasowe. Ponadto ograniczenie 
możliwości prowadzenia 
standardowej działalności leczniczej 
nie miało wpływu na konieczność 
ponoszenia przez te podmioty 
kosztów stałych.  
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