
 

 

 

Projekt przygotowany przez 

 Województwo Lubuskie 

 

Stanowisko Nr 24 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia ……………………… 2020 roku 

 

w sprawie powrotu do zasady finansowania szpitali wynikającej z przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 15 kwietnia 2020 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, (Dz. U. poz. 696) do czasu odwołania epidemii. 

Z dniem 5 września 2020 r. na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartych  z Narodowym Funduszem Zdrowia rozliczeniu będą podlegały 

wyłącznie udzielone i prawidłowo sprawozdane świadczenia opieki zdrowotnej. Oznacza to 

zaprzestanie wypłacania przez NFZ kwoty odpowiadającej miesięcznej wartości zobowiązań 

określonych w umowie, niezależnie od liczby zrealizowanych świadczeń. 

Powyższa zasada wynikała z przejściowego 180-dniowego okresu obowiązywania 

przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 696). 

Przywrócenie reguł rozliczania  świadczeń do stanu sprzed epidemii, mimo że epidemia  

w dalszym ciągu trwa i nie została odwołana, jest dla szpitali bardzo trudne i nie w pełni 

możliwe do zrealizowania, ponieważ nadal obowiązują zaostrzone i wydłużone procedury 

przyjmowania pacjentów w pełnym reżimie sanitarnym. Zaprzestanie płacenia szpitalom przez 

NFZ sumy 1/12 części kwoty wynikającej z zawartych na 2020 rok umów z uwzględnieniem 

współczynników korygujących, doprowadzi do zatorów płatniczych wobec dostawców, którzy 

wycofają się z realizacji dostaw. Szpitale mogą stracić płynność finansową, a także może dojść 

do opóźnień w wypłacie wynagrodzeń pracowniczych oraz kontraktów medycznych lekarzy. 

Koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie. Jednocześnie zwiększone zakupy bieżące, 

takie jak: środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcji, sprzęt jednorazowy, utylizacja 

odpadów, powodują, że koszty ogółem są wyższe niż były w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. Powyższy schemat będzie trwał do czasu zakończenia epidemii. 



 

 

W związku z powyższym osiągnięcie przychodów, chociażby zbliżonych do 

analogicznego okresu roku ubiegłego,  nie jest możliwe. Wskaźniki obłożenia łóżek i różnice 

w liczbach hospitalizowanych pacjentów pokazują, że jest to okres nie do nadrobienia  

w obszarze przychodowym  szpitali, a nawet powodują znaczący spadek. 

 Mając na uwadze problem poruszony w niniejszym Stanowisku Konwent Marszałków 

RP zwraca się z apelem do Rządu RP, w szczególności do Prezesa Rady Ministrów, Ministra 

Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o powrót do zasad finansowania szpitali 

wynikających z uchylonych 05 września br. przepisów prawa lub wypracowanie nowych 

regulacji w zakresie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w tym szczególnym 

okresie, z uwzględnieniem zwolnienia podmiotów leczniczych z wymogu rozliczenia 1/12 

wartości kontraktu i przekazania z Narodowego Funduszu Zdrowia środków w wysokości 

100% wartości całej umowy w 2020 r. Jest to jedyna gwarancja płynnego funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w sposób racjonalny i bezpieczny, w szczególności dla pacjentów,  

w tak  ekstremalnej sytuacji, jaką jest stan epidemii w kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

1. Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, 

2. Pana Adama Niedzielskiego  – Ministra Zdrowia, 

3. Pana Filipa Nowaka – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 

4. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


